Streven. Jaargang 31

bron
Streven. Jaargang 31. Orion, Brugge 1977-1978

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_str005197701_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[1977, nummer 1]
Streven
oktober, 1977
Inhoud
L. van Bladel, Marx, Marcuse en Baudrillard 3
Het kapitalisme van de vorige eeuw heeft een welvaartsmaatschappij voortgebracht
die in velerlei opzicht niet beantwoordt aan wat K. Marx meende te kunnen
voorspellen op grond van zijn maatschappijanalyse en -kritiek. Door zijn duiding
van die maatschappij als een uitgesproken consumptiemaatschappij onthulde
Marcuse het structurele geweld en de manipulerende tendensen, die inherent blijken
te zijn aan onze maatschappij van de overvloed. Met zijn semiologische interpretatie
gaat Baudrillard nog een stap verder: in onze maatschappij tellen niet eens meer
de gebruiks- of de ruilwaarde van de produkten, maar alleen hun tekenwaarde, die
voortdurend de sociale ongelijkheid re-produceert om het produktiesysteem als
zodanig in stand te houden.

Alstein, Nabokov; De werkelijkheid en de werkelijkheid 24
V.V. Nabokov, Russisch emigrant, literatuurprofessor in de V.S., romanschrijver (in
het Russisch en het Engels) is op 4 JULI 1977 overleden te Montreux. Wat hij zelf
zo zeer waardeerde en prees in het baanbrekend oeuvre van Gogol illustreert op
treffende wijze de uitzonderlijke verdiensten van zijn eigen romankunst: een
bijzondere aandacht voor de werkelijkheid achter de zogenaamde objectieve
werkelijkheid.

Gonzalo Arroyo, Dictatoriale elite valt de kerk aan 35
Er zijn feiten genoeg bekend van de laatste paar jaar die aantonen dat de dictatoriale
regimes in Zuid-Amerika de kerk steeds harder aanpakken. Vanuit hun opvatting
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over de nationale veiligheid van hun respectievelijke landen is dit consequent. De
kerk stelt zich geleidelijk aan krachtiger hiertegen op. Met name een document van
de Braziliaanse bisschoppen laat zien hoe onoverbrugbaar de tegenstelling is.

J. Lechner, Onbekende groten uit de Spaanse literatuur 47
Van de Spaanse literatuur is in ons land weinig bekend. De auteur wil enige heel
groten aan ons voorstellen, met voorbeelden uit hun werk.

J. Debbaut, Video: een nieuw medium in de beeldende kunst 55
Op de internationaal befaamde en beruchte Documenta van Kassel werd dit jaar
ook de zogeheten video-kunst aan een vaak radeloos publiek voorgesteld. De auteur
poogt het meer- en dubbelzinnige begrip video-kunst enigszins te verhelderen en
de specifieke mogelijkheden van het nieuwe medium als artistiek expressiemiddel
te inventariseren.

C. Tindemans, Theater in Zweden 63
Aan de hand van enkele voorstellingen schetst de auteur een uiteraard
fragmentarisch beeld van het huidige theater in Zweden. De brede waaier omvat
de ‘grote kunst’ van de gevestigde gezelschappen, de origineler aanpak van
zelfstandige groepen en non-profit theatercoöperatieven, de geheide volksklassieker,
het toneel voor jongeren en zelfs voor kinderen.

E. de Kuyper, Le Diable probablement. De nieuwe film van Robert
Bresson 69
Bressons jongste film intrigeert en irriteert bijwijle. Vele beelden en tonelen komen
over als nogal banale clichés of simpele reprises uit zijn vorig werk. Juist in dit
‘maniërisme’ echter bevestigt Bresson zijn recht om enigszins hermetisch te blijven
en niet toe te geven aan de eigentijdse dwang tot (al te gladde) communicatie.

L. Bartalits, Nieuwe leiders, Hoea en Teng 75
Hoea Kwo-feng en Teng Hsia-ping, de nieuwe leiders in China, zijn niet alleen in
leeftijd (57 en 74) en in achtergrond zeer verschillende personen, ze hebben ook
een verschillende voorkeur in hun politieke aanpak. Zullen ze kunnen samenwerken?
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Marx, Marcuse en Baudrillard
Toenemend pessimisme over de ‘vervreemde’ mens
L. Van Bladel
Een vergelijking tussen Marx, Marcuse en Baudrillard is geen louter academische
aangelegenheid. Dat er zowel een grote continuïteit als een grote discontinuïteit
tussen de maatschappijkritische theorieën van die drie auteurs bestaat, hangt nauw
samen met de ontwikkeling die onze maatschappij zelf sinds de tijd van Marx heeft
doorgemaakt: ook daarin valt zowel een grote continuïteit als een grote discontinuïteit
waar te nemen. Door ons bezig te houden met de theorieën van Marx, Marcuse en
Baudrillard vangen we m.a.w. twee vliegen in één klap: we maken tegelijk een stuk
1
ideeëngeschiedenis en een stuk maatschappelijke geschiedenis mee.
Bij zowel Marx en Marcuse als Baudrillard staat de problematiek van de verhouding
tussen maatschappelijke structuren en menselijke subjectiviteit centraal. Daarom
bij wijze van inleiding eerst even wat zij op dat punt formeel met elkaar gemeen
hebben en hoe ze juist daarin ook van elkaar verschillen.
Formeel hebben ze gemeen dat ze alle drie paradoxalerwijze zowel zeer
structureel als zeer anti-structureel denken. Structureel in hun analyse,
anti-structureel in hun aanklacht en hun alternatief.
Structureel, daarmee bedoel ik dat ze alle drie de maatschappij globaal,
waarschijnlijk te globaal, interpreteren als een systeem dat een interne logica bezit,
een wetmatigheid die niet door subjecten wordt beheerd maar integendeel zelf de
subjecten stroomlijnt en determineert. Het gaat hierbij echter niet om van nature
vastgelegde structuren, maar om historisch gegroeide, maatschappelijke,
economisch-sociale systemen die - en dat is het voornaamste - door de menselijke
praxis zelf zijn voortgebracht, dus in de Hegeliaanse zin zelfobjectivering van de
menselijke subjecten zijn, maar zelfobjectiveringen die uit de hand zijn gelopen, de
mensen over het hoofd zijn gegroeid en hen met een letterlijk abstracte, uit het leven
losgemaakte logica zijn gaan beheersen.
Vergelijkt men nu echter de wijze waarop zij de macht en de logica van het

1

Uitbreiding van een in dit tijdschrift vroeger gepubliceerde lezing: Van Marx tot Marcuse,
Streven, nov. 1972.
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maatschappelijk systeem beschrijven, dan merkt men, van Marx over Marcuse naar
Baudrillard, een duidelijk crescendo: de macht van het zgn. systeem neemt
voortdurend toe, strekt zich over steeds meer levensgebieden uit, grijpt steeds dieper
in op de menselijke subjectiviteit: de logica van het systeem wordt tegelijk stringenter
en subtieler, het wordt steeds moeilijker de macht te localiseren en te controleren,
laat staan om te buigen of te doorbreken. Nochtans is het hun alle drie daarom te
doen.
Dat bedoel ik als ik zeg dat ze alle drie ook anti-structureel denken. Ze berusten
niet in het feit of in de theorie dat de mensen structureel gefaçonneerd worden.
Eigenlijk zeggen zij hetzelfde als wat Sartre eens lapidair heeft uitgedrukt: ‘L'essentiel
n'est pas ce qu'on a fait de l'homme mais ce que l'homme fait de ce qu'on a fait de
lui’. Alle drie zijn ze - ook Marx Marx, Marcuse en Baudrillard komen alle drie op voor de noodzaak én
de mogelijke heropstanding van de menselijke subjecten, met name voor
de bevrijding uit de structurele wetten waarin ze verstrikt zitten.
radicale subjectiviteitsfilosofen, die opkomen voor de noodzaak èn de mogelijkheid
van een heropstanding van de menselijke subjecten, met name voor de bevrijding
uit de structurele netten waarin ze verstrikt liggen. Ik beweer niet dat elke
subjectiviteitsfilosofie antistructureel is. Mijn mening is alleen dat de
subjectiviteitsfilosofie van Marx, Marcuse en Baudrillard ook radicaal anti-structurele
trekken vertoont.

Crescendo
Maar ook hier merkt men weer een duidelijke crescendo. Naarmate zij steeds meer
macht toeschrijven aan de structuren, klagen ze ook heviger het antisubject-karakter
ervan aan en leggen ze sterker de nadruk op het anti-structureel karakter van de
menselijke subjectiviteit. Marx denkt, wel niet uitsluitend maar nog hoofdzakelijk
aan een noodzakelijke maar ook mogelijke weder-toeëigening van het uit de hand
gelopen maatschappelijk produktiesysteem. Marcuse staat daar al weigerachtiger
tegenover en stelt zich gaandeweg radicaler subjectivistisch op. Baudrillard is de
meest rabiaat-antistructurele denker van de drie. Dat is paradoxaal want - in zijn
analyse van het systeem - gaat hij structureler dan de anderen, zelfs structuralistisch
te werk. Maar het feit zelf dat onze maatschappij structuralistisch geïnterpreteerd
kan worden, klaagt hij aan in naam van een allesbehalve structureel alternatief.
Hem is het helemaal niet meer te doen om een wedertoeëigening of om een
heroriëntering van het systeem maar om de ontregeling ervan, om een niet-systeem,
niet om een revolutie
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maar om een revolte.
Vatten zij de menselijke subjectiviteit steeds anti-structureler op, dan betekent
dat echter niet dat zij steeds meer in de objectieve mogelijkheid van een bevrijding
van de menselijke subjecten geloven. Het tegendeel is het geval. De zegezekere
toekomstvisie van Marx maakt bij Marcuse plaats voor een weliswaar aantrekkelijke,
maar grotendeels onmachtige droom, de droom van de noodzakelijke maar
onmogelijke revolutie. Het revolterende pleidooi van Baudrillard voor een terugkeer
naar het ‘symbolische’ leven lijkt nog minder haalbaar dan het esthetisch-erotische
bestaan waar Marcuse van droomt. Qua objectieve zegezekerheid is er in ieder
geval, van Marx over Marcuse naar Baudrillard, een decrescendo waar te nemen.
Misschien beantwoordt dat wel aan onze eigen toenemende onmachtservaring.
Maar daarmee loop ik al op mijn eindvragen vooruit.
Laat ik nu die drie auteurs wat nader met elkaar vergelijken. Ik zal dat proberen
te doen door achtereenvolgens van ieder van de drie enkele punten aan te geven
die ik essentieel vind in hun visie op de macht van het maatschappelijk systeem en
op de mogelijke bevrijding van de menselijke subjecten. Ik zal de visie van Marx,
die men wel het beste kent, als een soort model gebruiken waarmee ik de andere
dan zal vergelijken.

1. Marx
2

Kenmerkend voor Marx zijn naar mijn oordeel o.m. de drie volgende punten: 1) een
bepaalde methode om de structuur van een maatschappij te ontleden, de
infrastructurele analyse; 2) een bepaalde aanklacht, nl. dat de kapitalistische
produktiewijze een algemene onteigening teweegbrengt: de mensen worden
onderworpen aan de maatschappelijke macht die ze zelf hebben voortgebracht; 3)
een bepaalde prognose van een toekomstige samenleving waarin de mensen dank
zij een associatieve wedertoeëigening van het produktieapparaat, hun subjectiviteit
vrij zullen kunnen ontplooien: het toekomstige rijk van de vrijheid.

1.1. Infrastructurele analyse
Kort samengevat bestaat Marx' infrastructurele analyse hierin dat hij tussen de
denkvormen, levensnormen en instituties die in een bepaalde maatschappij op
religieus, filosofisch, politiek en sociaal gebied gelden, een structurele samenhang
zoekt en die samenhang zelf verklaart vanuit de wijze waarop het systeem van de
materiële produktie functioneert, dus vanuit de economische basis of infrastructuur
van die maatschappij.

2

Voor een uitvoeriger inleiding op Marx' werk zie: L. van Bladel, Kerngedachten van Karl Marx,
2

De Nederlandsche Boekhandel, Amsterdam-Antwerpen, 1967 blz. 25-115; Marx' visie op
de geschiedenis, Streven, mei en juni 1966.
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Het is niet nodig hier nogmaals uiteen te zetten hoe Marx in zijn eerste geschriften,
van 1841 tot 1845, geleidelijk is afgedaald van de religie en de idealistische filosofie
naar de politiek, vervolgens van de politieke naar de sociale tegenstellingen, tenslotte
van de sociale tegenstellingen naar de economische basiswerkelijkheid, van waaruit
volgens hem heel de bovenbouw uiteindelijk verklaard wordt.
Het volstaat de laatste twee stadia van zijn vijfvoudige reductie even in herinnering
te roepen, n.l. zijn reductie van de religie, de filosofie en de politiek tot een sociale
kwestie, en zijn reductie van de sociale kwestie tot een economisch
structuurprobleem.
Dat religie, filosofie en politiek tot een sociale kwestie moeten worden herleid,
betekent voor Marx dat zij moeten worden ontmaskerd als pogingen ter verdoezeling,
rechtvaardiging en bestendiging van de sociale tegenstellingen. Dat zijn volgens
hem altijd klasse-tegenstellingen geweest. Die hebben in de loop van de
geschiedenis verschillende vormen aangenomen en bijgevolg ook verschillende
politieke stelsels en culturen voortgebracht, maar de oorzakelijkheid bleef constant:
de sociale tegenstellingen hebben altijd aan de oorsprong gelegen van de politieke
instellingen en van de filosofische en religieuze voorstellingen.
Die klasse-tegenstellingen vonden echter zelf altijd hun oorsprong - en dat is de
definitieve reductie die Marx doorvoert - in de economische verhoudingen, d.w.z.
in de verhoudingen die bepaald worden door de positie die de mensen innemen in
het materiële produktieproces.
Wat betekent dat nu volgens Marx in zijn tijd, in de opkomende kapitalistische
industrie? Alle verschillende tegenstellingen convergeren uiteindelijk in één
beslissende tegenstelling tussen slechts twee klassen: een minderheid, de
bourgeoisie, die beschikt over de grondstoffen en de produktiemiddelen, en een
meerderheid, de arbeiders die op de macht van de veralgemeende warenruil niets
anders kunnen inbrengen dan hun subjectieve arbeidskracht. Die hebben ze te
verkopen voor een loon.
Om echter de produktie winstgevend te maken moeten de menselijke
arbeidskrachten zoveel mogelijk meerwaarde opbrengen. Dat is slechts mogelijk
door de ruilwaarde welke de arbeiders door hun werk aan de grondstoffen toevoegen,
slechts gedeeltelijk in loon terug te betalen. De meerwaarde wordt gecreëerd door
niet-betaalde meer-arbeid, de produkten kunnen tegen een hogere prijs verkocht
worden omdat ze door hun bewerking meer ruilwaarde gekregen hebben, maar die
hogere prijs gaat als winst terug naar het kapitaal dat zodoende toeneemt en door
nieuwe investeringen en nieuwe arbeid nieuwe meerwaarde kan doen produceren.
Tot de produktiekrachten waaruit het kapitaal zijn reproduktie-vermogen put,
behoren dus niet alleen de grondstoffen en de produktiemiddelen, maar ook en
vooral de menselijke arbeidskrachten. Daarover moet kunnen worden beschikt,
omdat zij gedurende het produktieproces de enige
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bron van meerwaarde zijn. Dat betekent echter ook dat er niet alleen over wordt
beschikt, maar dat ze worden uitgebuit. Kapitalistische uitbuiting van alle
produktiekrachten betekent dus volgens Marx uitbuiting van menselijke
arbeidskrachten, d.w.z. van mensen tout court. Het merendeel van de mensen wordt
in het kapitalistische produktiesysteem gereduceerd tot aan te wenden en uit te
buiten arbeidskracht. Hieruit volgt dat hier niet alleen goederen worden geproduceerd,
maar ook en vooral menselijke verhoudingen, wanverhoudingen,
afhankelijkheidsrelaties op grond van de positie welke mensen innemen in het
produktieproces. Die economisch-sociale relaties liggen volgens Marx aan de basis
van alle machtsverhoudingen die zich in de burgerlijke maatschappij voordoen of
welke de mensen zich, b.v. in de religie, inbeelden. Tot welke aanklacht komt Marx
nu op grond van zijn infrastructurele analyse van de kapitalistische maatschappij?
Zijn aanklacht luidt dat het hier gaat om een

1.2. Systematische onteigening
Het schijnt voor de hand te liggen dat Marx zijn aanklacht richt tegen de kapitalisten,
de uitbuiters van de arbeidersklasse. Zo simpel moraliserend gaat Marx echter niet
te werk. De uitbuiting van mensen door mensen schrijft hij niet toe aan de kwade
wil van individuele kapitalisten of aan de kwade wil van de bourgeoisie-klasse als
geheel. Die uitbuiting is inherent aan het kapitalistische produktiesysteem als zodanig.
Niet alleen de arbeiders, ook de kapitalisten worden genoodzaakt te doen wat ze
doen, ze beschikken niet meer over echte vrijheid: eenmaal op gang gebracht
ontwikkelt het kapitalistische produktieproces een onontkoombare logica waaraan
alle mensen en dingen worden onderworpen. Niet alleen de arbeiders, alle mensen
en dingen worden systematisch onteigend.
Het duidelijkst is dat het geval met de arbeiders. Doordat ze meer produceren
dan ze in de vorm van loon terugkrijgen, en doordat die meerwaarde naar het kapitaal
gaat, vergroten zij door hun arbeid zelf voortdurend de macht waardoor ze worden
uitgebuit. Ze worden daardoor voortdurend meer onteigend. De arbeidskracht is het
vermogen van de mens om zichzelf in de natuur te objectiveren en te ontwikkelen.
Het is meer dan het vermogen om aan de kost te komen. Het is een levensactiviteit,
de praxis van de individuele ontplooiing en sociale uitwisseling. Daarvan worden
de arbeiders vervreemd en onteigend. Over het wat, het waarom en het hoe van
hun arbeid hebben zij niet de minste beschikking. Persoonlijk van elkaar
onderscheiden individuen, met verschillende capaciteiten en behoeften, worden
genivelleerd, gereduceerd tot abstracte arbeidskrachten.
En ook de dingen, de concrete gebruiksgoederen worden tot abstracties
gereduceerd, n.l. tot equivalente ruilwaren. Ze worden niet in de eerste plaats
geproduceerd om in reële behoeften te voorzien, maar om als waren winst op te
leveren. Het komt niet in de eerste plaats aan op wat geprodu-
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ceerd wordt, maar op wat het meeste geld opbrengt. Ook de dingen verliezen hun
eigenheid. Tenslotte zijn ook degenen die de winst opstrijken, de kapitalisten - men
vergeet gemakkelijk dat Marx ook dat heeft gezegd - onvrije mensen, ze worden
opgejaagd en gedomineerd door het produktieproces dat ook hen over het hoofd
is gegroeid: zij zijn overgeleverd aan de ongenadige concurrentiestrijd en moeten
vechten op leven en dood. Zij voelen hun onmacht echter niet zo direct aan, althans
zolang ze niet voor een sterkere moeten zwichten. Wat Marx dus aanklaagt is, dat
het werk van de mensen, het produktiesysteem dat zij zelf hebben opgebouwd om
in hun behoeften te voorzien, hun vrijheid te ontwikkelen en hun leven te ontplooien,
een zelfstandige maatschappelijke macht is geworden waardoor ze nu allen worden
beheerst. Wat Feuerbach over de Godsidee heeft gezegd, dat een projectie van
het menselijk denken een zelfstandige macht is geworden die de mensen is gaan
overheersen, past Marx toe op het kapitalistische systeem: ‘Wie der Mensch in der
Religion vom

Marx werd geboren te Trier in 1818; hij overleed te Londen in 1883. Wat
hij aanklaagt is, dat het werk van de mensen, het produktiesysteem dat
zijzelf hebben opgebouwd om in hun behoeften te voorzien, hun vrijheid
te ontwikkelen en hun leven te ontplooien, een zelfstandige macht is
geworden waardoor ze nu allen worden beheerst.
Machwerk seines eignen Kopfes, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom
3
Machwerk seiner eignen Hand beherrscht’.
Eenmaal doorgedrongen tot deze radicale kritiek op het kapitalisme, berust Marx
niet in deze feitelijkheid. Iedereen kent zijn uitspraak: ‘De filosofen hebben tot nu
toe de wereld alleen maar verschillend geïnterpreteerd, het komt erop aan de wereld
4
te veranderen’. Zo kom ik tot Marx' prognose van

1.3. Toekomstige rijk van de vrijheid.
Wat ik hier vooral ter sprake wil brengen is wat ik in mijn inleiding noemde: Marx'
radicale, zelfs anti-structurele subjectiviteitsfilosofie.
Ongetwijfeld heeft Marx zelf aanleiding gegeven tot de gangbare interpretatie dat
hij geen oog zou hebben gehad voor de individuele menselijke subjectiviteit, dat hij
wel spreekt over de menselijke emancipatie uit het rijk van de noodzaak naar het
rijk van de vrijheid, maar de omwenteling

3
4

Das Kapital, I, MARX-ENGELS-WERKE, Dietz Verlag, Berlin, 1973, Band 23, p. 649.
Thesen über Feuerbach, 11, M.E.W., Band 3, p. 7.
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die daarvoor nodig is, schijnt hij voor te stellen als een wetenschappelijk
voorspelbare, bijna natuurnoodzakelijke, in ieder geval dialectische ontwikkeling,
die zich eveneens onafhankelijk van de menselijke subjecten zal voltrekken. Het
zou dan niet gaan om de omwenteling van het systeem in de zin van een
wedertoeëigening ervan door de menselijke individuen, maar, als ik me zo mag
uitdrukken, om een zelfomwenteling van het systeem.
Ik denk dat in vele Marx-interpretaties niet genoeg rekening wordt gehouden met
1) het specifiek historisch denken van Marx, 2) zijn specifiek dialectisch denken.
Beide spelen een beslissende rol in zijn visie op de menselijke vrijheid en de
menselijke subjectiviteit. Ik beweer niet dat Marx' vrijheids- en subjectiviteitsfilosofie
bevredigend is en door hem zelf voldoende werd uitgewerkt, maar men mag uit zijn
teksten toch niet schrappen wat er een van de hoofdgedachten van is, zowel in zijn
latere als in zijn vroegere werken. Voor Marx zijn wat hij noemt de ‘levende
individuen’ altijd belangrijker geweest dan de maatschappelijke structuren; elke
transcendentie, elke macht, ook die van de maatschappij over de individuen, is hem
een gruwel. Het is hem altijd te doen geweest om één fundamentele omwenteling:
datgene wat, zowel in de religie als in Hegels filosofie als in de politieke staat als in
de economisch-sociale werkelijkheid, subject is geworden (God, de Idee, het
abstract-universele, het produktiesysteem), moet opnieuw tot object van de mensen
worden gemaakt; wat object, produkt, instrument is geworden (de levende, concrete,
behoeftige en produktieve mens), moet opnieuw en voorgoed subject worden.
Hoofdzaak in Marx' historische visie is dat de mensen inderdaad objecten,
produkten, schakels in een produktiestructuur zijn geworden en dat die structuur
alles aan zich is gaan onderwerpen. Maar dat hoeft niet eeuwig zo te blijven. Anders
gezegd: het economisch determinisme is niet dé theorie van Marx over dé economie
en over dé mens. Hij klaagt het economisch determinisme aan. Er zal volgens hem
een tijd komen waarin de mensen gezamenlijk het produktieproces zullen beheren
en oriënteren in plaats van erdoor gedetermineerd te worden. Het is niet alleen
noodzakelijk, maar ook mogelijk het economisch determinisme te doorbreken. Wat
5
bedoelt hij met ‘de sprong uit het rijk van de noodzaak naar het rijk van de vrijheid’ ,
6
met ‘de geschiedenis van de mensheid die eigenlijk nog moet beginnen’ , met de
uitspraak dat de mensen eindelijk subject van hun geschiedenis zullen worden.
Allemaal stellingen die ik niet aan zijn Frühschriften maar aan zijn latere werken
ontleen.

5
6

Das Kapital, III, M.E.W., Band 25, p. 828.
Zur Kritik der politischen Oekonomie, M.E.W., Band 13, p. 9.
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In de Grundrisse van 1857-58 gaat hij in een indrukwekkende passage zelfs zo ver
te beweren dat, als de automatisering volledig zal zijn geworden, de mensen niet
alleen zullen ophouden ondergeschikte schakels te zijn in het produktieproces, zelfs
niet alleen de beheerders en toezichters van de produktie zullen worden, maar
grotendeels buiten het produktieproces, vrij hun individualiteit zullen ontplooien.
Marx heeft meer dan eens luidop gedroomd, niet van door structuren
gedetermineerde en zelfs uitgeschakelde structuren; in die zin dacht hij zelfs
anti-structureel.
Het blijft waar dat hij zich dit alles wat te gemakkelijk heeft gedacht. Toch is het
niet juist te beweren dat hij die overgang zonder meer als een automatisme heeft
voorgesteld. Het gaat hier over zijn tenslotte nog Hegeliaans-dialectische visie op
de omwenteling.
Het was een idee van Hegel dat in zijn tijd de mensheid een stadium had bereikt
van een zo totale geobjectiveerdheid dat het subjectief begrijpen van de menselijke
totaliteit mogelijk was geworden. Alleen vanuit die visie wordt begrijpelijk dat Marx
überhaupt ertoe is kunnen komen de kapitalistische produktiemacht te beschrijven
als een historische fase waarin voor het eerst de menselijke macht en
maatschappelijke rijkdom tot volledige ontwikkeling is gekomen, maar nog slechts
objectief, aan de overzijde van het subjectief-maatschappelijk bestaan. Daardoor
is het echter nu, en ook pas nu, reëel mogelijk geworden die objectieve macht niet
alleen te begrijpen maar ook te grijpen, ze ons subjectief toe te eigenen, waardoor
we concreet maatschappelijk tot vrijheid, macht en rijkdom zullen komen. Bij zijn
prognose van het toekomende rijk van de vrijheid doet Marx dan ook tot in zijn
laatste werken een beroep, niet alleen op de objectieve onvermijdelijkheid en de
objectieve mogelijkheid van een radicale omwenteling, maar ook op de subjectieve
mogelijkheid van de wedertoeëigening bij monde of liever bij machte van het
proletariaat.
Marx' prognose is niet uitgekomen. Hij heeft het weerstandsvermogen van het
kapitalisme onderschat, de kracht van de onderdrukte subjecten overschat. Dat is
waarschijnlijk vooral te wijten aan het feit dat de machtslogica, die de eigenlijke
drijfkracht van het kapitalisme is, pas na Marx' tijd vollediger tot ontwikkeling is
gekomen, waardoor dan ook de nu door die macht gedomineerde mensen tegen
alle schijn in, nog meer dan in Marx' tijd, in hun vermogen tot vrijheid, in hun
subjectiviteit worden aangetast. Dat is althans de mening van

2. Marcuse
8

Kenschetsend voor Herbert Marcuse is dat hij meer dan wie ook onder de

7
8

Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie, Dietz Verlag, Berlin, 1953, pp. 592-600.
Belangrijkste werken in vertaling:
Eros en Cultuur (1955), Bijleveld, Utrecht, 1968 - De eendimensionale mens (1964), Paul
Brand, Hilversum, 1968 - Psychoanalyse en politiek, Van Gennep, Amsterdam, 1969 - Geweld
en vrijheid, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969.
Cfr. vroeger in dit tijdschrift verschenen artikelen:
H. Hoefnagels, Herbert Marcuse, Streven, nov. 1968 - L van Bladel, Ideologische
achtergronden van de Studentenrevolte, Streven, nov. 1968.
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indruk is gekomen van de welvaart waartoe de hooggeïndustrialiseerde landen op
dit ogenblik zijn gekomen en van de ontzaglijke mogelijkheden die dank zij
wetenschap en techniek thans binnen ons bereik liggen. Vandaag zijn volgens hem
de basisvoorwaarden vervuld om, bevrijd van de schaarste en de daardoor verwekte
concurrentie en agressiviteit, over te gaan tot een ander, vrediger, esthetischer,
erotischer mens- en samenmens zijn. Maar die mogelijkheden worden niet
gerealiseerd. Sterker nog, juist datgene wat die mogelijkheden schept, smoort ze
in de kiem en verandert ze in hun tegendeel. Zijn kerngedachte is m.a.w. dat onze
welvaartsmaatschappij een radicaal contradictorische maatschappij is, door de wijze
zelf waarop ze onze materiële welvaart schept. De basis ligt dus ook voor hem in
de economie, in de manier waarop een produktiesysteem funtioneert en alles
domineert. Hij maakt dus ook ten eerste een

Herbert Marcuse, te Berlijn geboren in 1898, behoort tot de groep van de
zgn. Frankfurter Schule. Hij emigreerde in 1934 naar de USA en doceerde
er filosofie aan de Brandeis University (Waltham) en aan de University
of California (San Diego). Volgens Marcuse is de dictatuur van het
produktiesysteem nog toegenomen doordat zij niet alleen goederen in
overvloed produceert, maar ook een voortdurend grotere overvloed aan
behoeften. Zij is een macht die ertoe in staat is de overwonnen reële
schaarste te vervangen door de produktie van voortdurend nieuwe
schaarsten.

2.1. Manipulatie-kapitalisme
De stelling van Marcuse luidt dat de geweldige evolutie die wij in de laatste decennia
hebben meegemaakt, tegen alle schijn in, geen grotere vermenselijking van de
economie, maar een nog ingrijpender economisering van ons leven heeft
teweeggebracht: de dictatuur van het produktiesysteem is nog toegenomen. Het is
echter een dictatuur geworden met fluwelen handschoenen aan. Het kapitalisme is
uitgegroeid tot een manipulatie-kapitalisme, tot een technologisch-economische
macht die niet alleen goederen in overvloed produceert, maar ook een voortdurend
grotere overvloed aan behoeften, een macht die ertoe in staat is de overwonnen
reële
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schaarste te vervangen door de produktie van voortdurend nieuwe schaarsten. De
mensen leven in de waan dat ze nu eindelijk kunnen kopen wat ze nodig hebben,
wat ze verlangen. Consumptiemaatschappij. In feite hebben ze altijd weer nodig
wat het systeem nodig heeft dat ze nodig hebben. De behoeften, verlangens, ideeën
van de mensen worden gemanipuleerd, zegt Marcuse, d.w.z. beïnvloed,
gefaçonneerd zonder dat ze het zelf weten. Die manipulatie is nodig voor een
technologisch produktiesysteem dat, omwille van de nodige investeringen aan tijd,
wetenschap en kapitaal, op lange afstand moet kunnen plannen. De markt wordt
niet alleen gecontroleerd, maar ook gemaakt. Dat maakt onze maatschappij tot een
geprogrammeerde maatschappij, een maatschappij van geprogrammeerde mensen,
die door de toenemende materiële verzadiging die hun in het vooruitzicht wordt
gesteld, in de illusie leven dat ze vrij zijn, maar in feite worden ze totaal gedomineerd.
Nog minder dan in de tijd van Marx kunnen individuen of zelfs groepen
verantwoordelijk worden gesteld. Datgene wat ons leven en ons denken
programmeert en domineert is niet meer met de vinger aan te wijzen. De macht is
niet meer te localiseren. Het kapitalisme heeft het huzarenstukje uitgehaald de door
Marx voorspelde crisissen te overwinnen door een beroep te doen op zijn
zogenaamde aartsvijand, de staat, zich echter niet door die staat te laten controleren,
maar de staatsinterventie zelf net als de wetenschap (net als overigens zijn tweede
aartsvijand, het syndicalisme) in het industriële proces in te lijven. De staat en de
wetenschap worden geïntegreerd in en onderworpen aan de internationale
groot-industrie die zelf een anoniem, schijnbaar rationeel maar in feite zeer irrationeel
proces is geworden dat zich alleen maar in stand kan houden en ontwikkelen door
de voortdurende reproduktie van de vraag naar wat het produceert.
Dat brengt Marcuse tot de aanklacht dat in de huidige geprogrammeerde
welvaartsmaatschappij de menselijke subjectiviteit structureel nog meer geweld lijdt
dan in de tijd van Marx. Zo kom ik tot mijn tweede punt over Marcuse.

2.2. Toenemend structureel geweld
Volgens hem is de contradictie tussen de ontzaglijke mogelijkheden aan menselijke
vrijheid, macht en vrede enerzijds, en de feitelijke onvrijheid, macht en onvrede
waarin wij leven anderzijds, in onze maatschappij ten top gestegen.
De eerste vorm van die contradictie is die van de hoogopgehemelde individuele
vrijheid en de feitelijke slavernij waarin wij leven. Wij zijn ongetwijfeld geen fysisch
ondervoede en onderdrukte slaven meer, integendeel, materieel verzadigde en
formeel vrije burgers, maar wij zijn op een materieel aangename wijze misleide,
gemanipuleerde, onbewuste slaven.
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Het middel bij uitstek om ons de waan van de vrijheid te geven en ons daardoor
onschadelijk te maken, is wat Marcuse de repressieve tolerantie noemt. Kritiek,
contestatie, vrijheid van denken en spreken, seksuele vrijheid, gecommercialiseerde
cultuur worden mee opgenomen in de rij van de spanningopvangende en
energie-afleidende consumptie-artikelen. Zolang ze zich geëmancipeerd wanen op
de nauw omschreven en onmiddellijk ervaarbare gebieden van hun zogenaamd
privé-leven, hun materiële welvaart, hun opwindende agitatie, blijven de mensen
verzoend met het geheel en raken ze niet aan het heersende bestel.
Niet alleen worden wij volgens Marcuse gaandeweg meer van onze individuele
vrijheid beroofd. Nog erger is het gesteld met onze politieke macht. We worden met
de dag politiek onmondiger. Men kan hiertegen opwerpen dat de politieke macht
nooit berust heeft bij de meerderheid van de bevolking. Maar waarom spreken we
dan van democratie? En vooral, het gaat hier alweer om de contradictie: enerzijds
is de menselijke macht over de natuur, ook over het fysische en psychische leven
van de mensen zelf, nooit zo groot geweest als nu, anderzijds is de politieke macht,
de macht die de mens tot een sociaal vrij wezen maakt, afgenomen. Nochtans is
de nood aan beheer en controle over het bestel nooit zo groot geweest als nu. Het
gaat hier niet alleen over de toenemende politieke onmacht van de man in de straat,
maar van de politici zelf. De politiek als zodanig staat radicaal onder de voogdij van
de economie, die technologisch als ze is geworden, niet meer het werk is van enkele
mensen of groepen, maar een blind woekerend organisme waaraan wij allen
overgeleverd zijn.
Marcuse gaat verder. Niet alleen worden wij stelselmatig meer van onze
persoonlijke vrijheid en van onze politieke macht beroofd. Het technologisch alles
beheersende en door niemand beheerste produktiesysteem heeft ons niet alleen
de macht, maar zelfs het verlangen ontnomen om tot een ander bestaan te komen.
Het verstikt het meest specifieke van de mens, dat wat de mens eigenlijk tot mens
maakt en waarvoor hij over vrijheid en macht moet kunnen beschikken. Marcuse
noemt dat het transcendentievermogen, het vermogen om het hier en het nu, het
feitelijke bestaan te overstijgen naar een mogelijk kwalitatief ander bestaan. Hij
denkt hier aan de overgang die dank zij de overwinning van de schaarste en de
levensnood mogelijk zou zijn geworden, de overgang van een agressief bestaan
naar een vredig bestaan, van een defensief en utilitaristisch naar een sensibel en
erotisch bestaan, van een verdrongen naar een bevrijd bestaan. Maar wij hebben
daar geen echte en efficiënte behoefte meer aan, wij verwijzen dat alles naar het
rijk van de onmogelijkheden, omdat wij in onze ideeën en verlangens zelf volledig
eendimensionaal zijn geworden, alleen maar mogelijk achten, alleen maar nastreven
wat het produktiesysteem ons ingeeft na te streven en voor mogelijk te houden.
Marcuse breidt m.a.w. de maatschappijkritiek van Marx uit tot een kritiek op de
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perverterende invloed welke het technologisch produktiesysteem uitoefent op de
menselijke subjectiviteit zelf, op het menselijk denken en spreken, op het kritisch
vermogen, op de verlangens en zelfs de instincten van de mensen. Hij is onder
invloed van Freud en Heidegger dieper in de psychise en geestelijke problematiek
doorgedrongen dan Marx.
Na dit alles valt licht te begrijpen dat Marcuse veel minder zegezeker is dan Marx
wat de toekomst betreft, het derde punt:

2.3. Menselijke subjectiviteit
Bij Marx krijgt men onwillekeurig toch altijd weer de indruk dat met de revolutionaire
structuurverandering van het maatschappelijk produktiesysteem de voornaamste
basisvoorwaarden vervuld zijn om van het rijk van de noodzaak naar dat van de
vrijheid over te gaan.
Ongetwijfeld denkt Marcuse ook in de richting van het socialisme wat de
eigendoms- en controle-structuren betreft. Maar ten eerste acht hij een omwenteling
niet zo gemakkelijk mogelijk als Marx, en ten tweede zou volgens hem een structurele
verandering van de produktieverhoudingen niet de wezenlijke verandering brengen
die nodig is.
Volgens Marx is een maatschappij revolutie-rijp als ze radicaal contradictorisch
is geworden. Volgens Marcuse is onze maatschappij, meer nog dan die van Marx,
radicaal contradictorisch, maar daarom is ze nog niet revolutierijp. Want samen met
de contradicties is ook de macht van het bestel toegenomen om de contradicties
toe te dekken en zelfs het reële verlangen naar een fundamentele verandering in
de kiem te smoren. Hij acht dus een omwenteling moeilijk, zo al niet onmogelijk,
enerzijds omdat hij een bijna onoverwinbare sterkte en sluwheid toekent aan het
heersende bestel, anderzijds omdat men geen revolutie mag opdringen die het volk
zelf niet wil.
Maar zelfs indien ze mogelijk zou wezen, een structurele verandering van de
produktie- en eigendomsverhoudingen zou niet volstaan. Hoezeer hij ook in
bewondering staat voor de techniek en de daardoor geschapen mogelijkheden,
Marcuse komt niet zo onbevangen als Marx op voor de wedertoeëigening van het
technologisch produktiesysteem dat ons hele zijn, handelen en denken perverteert.
Techniek is als men wil een neutraal instrumentarium. Maar technologie is meer
dan een instrument of een wetenschap geworden. Het is een denk- en zijnswijze
die op basis van het rationale, objectiverende, kwantificerende en dominerende
kennen heel ons leven en samenleven heeft vernauwd en verhard tot techniciteit,
agressiviteit zonder meer, een bestaans- en denkwijze die volledig in het teken staat
van het prestatie- en het rendementsprincipe, die de vormen zijn welke het
realiteitsprincipe thans heeft aangenomen. Een associatieve toeeigening van deze
produktiewijze die een bestaans- en denkwijze is geworden, brengt ons niet dichter
tot de basisvoorwaarden die nodig zijn
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om ons leven tot een andere, menselijker kwaliteit op te voeren. Steeds sterker is
hij dan ook gaan beklemtonen dat alles moet beginnen met een heropwekking van
ons bewustzijn, met een bewustzijnsomwenteling, met een omscholing van onze
subjectiviteit. We moeten beginnen onze behoeften te bevrijden uit de repressie
van de technologische maatschappij die, hoewel de reële schaarste is overwonnen
en hoewel bijgevolg het realiteitsprincipe niet onvermijdelijk meer het lustprincipe
moet verdringen, toch voortdurend nieuwe schaarsten, nieuwe noden reproduceert
waardoor wij tot nog meer prestaties en nog meer rendement worden gemobiliseerd
en onze instincten voortdurend in staat van agressief alarm worden gehouden.
9
In zijn laatste werken wordt Marcuse enigszins optimistischer. Hij begint te geloven
dat een mentaliteitsverandering, een subjectieve bevrijding, een heropwekking van
de kritische zin, een nieuwe creativiteit nog mogelijk is, zelfs bezig is zich te
ontwikkelen.
Het is daarom niet juist Marcuse uitsluitend als een pessimist te beschouwen. In
ieder geval legt hij zich niet zonder meer bij de situatie neer. Het voornaamste is
wel dat hij met zijn maatschappijkritiek en met zijn pleidooi voor een andere ethiek
zelf reeds is begonnen met het omwentelings-proces dat moet gebeuren, daar waar
het moet gebeuren, in ons bewustzijn, in onze verlangens, in onze subjectiviteit.
Het mag waar zijn dat hij die nieuwe ethiek wat gemakkelijk uit de bevrijding van
het lustprincipe ziet voortkomen, dat hij tenslotte nogal naturalistisch en ook
individualistisch blijft in zijn subjectiviteitsfilosofie. Hij heeft echter, denk ik, accenten
gelegd op aspecten én van de maatschappelijke onderdrukking én van de menselijke
bevrijding die door marxisten en andere maatschappijcritici en ethici teveel
verwaarloosd worden.

3. Baudrillard
Jean Baudrillard heeft zijn meest bekende boek La Société de consommation eens
omschreven als: ‘un tableau très général, très proche de la société d'aliénation
10
décrite par Marcuse’. Er zijn inderdaad veel punten van overeenkomst tussen
Baudrillard en Marcuse. De verschilpunten lijken mij echter belangrijker. Zij zijn met
11
elk nieuw boek steeds duidelijker aan het licht getreden.
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An Essay on Liberation, Beacon Press, Boston, 1969; Vertoog over bevrijding, Bijleveld,
Utrecht, 1971. Counterrevolution and Revolt, Beacon Press, Boston, 1972.
Le Nouvel Observateur, no 609, 12-18 juillet 1976, p. 67.
Le Système des objets. La consommation des signes, Gallimard, Paris, 1968; Denoël, 1970
- La société de consommation. Ses mythes, ses structures, Denoël, Paris, 1970; Gallimard,
1974 - Pour une critique de l'economie politique du signe, Gallimard, Paris, 1972 - Le miroir
de la production ou l'illusion critique du matérialisme historique, Casterman, Tournai, 1973 L'échange symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976 - Oublier Foucault, Ed. Galilée, Paris,
1977.
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Als jongere tijdgenoot heeft Baudrillard meer dan Marcuse oog voor wat er al weer
verder geëvolueerd is in onze maatschappij, hij leeft vooral in een andere denkwereld.
Zijn methode ontleent hij aan het Franse structuralisme, meer bepaald aan de
linguïstiek van de Saussure. Misschien is het feit dat hij als germanist is begonnen
en haast toevallig socioloog is geworden daar niet vreemd aan. In ieder geval komt
hij door die methode tot een m.i. stringentere analyse van ons consumptiesysteem.
Inhoudelijk wordt hij geïnspireerd door de etnologie, maar meer bepaald door de
exuberante antropologie van Bataille. Daardoor komt hij tot een fundamentelere
kritiek en een radicaler alternatief.

De nu bijna dertigjarige Jean Baudrillard, één der meest briljante geesten
van de generatie die rond de tijd van de mei-revolte 1968 aan het woord
kwam, werd door Henri Lefebvre aangeworven voor het departement
sociologie aan de faculteit van Nanterre. Hij had nochtans nooit school
gelopen aan de Ecole Normale Supérieure, behaalde geen
onderwijsbevoegdheid in de wijsbegeerte; hij is niet eens een universitair
gevormde socioloog, maar een germanist (die ooit de theaterstukken van
Peter Weiss in het Frans vertaalde om in zijn levensonderhoud te
voorzien). Baudrillard betrekt de semiotiek of de studie van de
tekenwaarde der objecten in zijn maatschappelijke analyses.
Wat dit - althans in grote trekken - betekent, zal ik alweer in drie punten proberen
te verduidelijken: 1) Baudrillard meent dat de huidige economie hoofdzakelijk als
een teken-economie geïnterpreteerd moet worden, als een produktie en consumptie,
eigenlijk een reproduktie van objecten die hoofdzakelijk tekens zijn; hij geeft aldus
een semiologische interpretatie van de consumptiemaatschappij; 2) hij klaagt dat
tekenreproduktiesysteem aan als een systeem van sociale discriminatie door
differentiatie; 3) hij komt op voor een totaal andere, niet ‘ver-tekende’ maar
symbolische samenleving.

3.1. Semiologische interpretatie van de consumptiemaatschappij
Dat de consumptiemaatschappij waarin wij - in de geïndustrialiseerde landen! thans leven, semiologisch geïnterpreteerd moet worden, baseert Baudrillard op de
volgende overtuiging - of is het een bevinding?: de thans overvloedig en in serie
voorhanden zijnde en vooral in het vooruitzicht gestelde steeds nieuwe, betere,
fijnere verbruiksartikelen, apparaten, in-
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strumenten, in één woord objecten waardoor wij worden overspoeld en waarmee
wij ons voortdurend meer omgeven, zouden ons niet zo fascineren als het hier alleen
maar ging om voorwerpen die we ofwel nodig hebben om in onze behoeften te
voorzien ofwel verder kunnen verkopen om er winst uit te slaan, ofwel om hun unieke
symbolische betekenis waarderen. De gebruikswaarde, de ruilwaarde en de
symbolische zin van de objecten worden secundair, ze worden voortdurend meer
verdrongen door de tekenwaarde ervan.
Met dit laatste bedoelt Baudrillard iets meer en iets anders dan dat de objecten
ook als statuskenmerken worden aangewend en ten toon gespreid, dat er m.a.w.
een sociaal-psychologische bijbetekenis aan gebruiks- of ruilgoederen wordt gehecht.
Baudrillard en andere semiologen bedoelen dat objecten tekens worden in de mate
dat ze volledig opgaan in hun teken-vorm, d.w.z. dat ze hun waarde uitsluitend
ontlenen aan de positie die ze innemen in een systeem van differenties in de wijze
waarop ze verschillen van en zich verhouden tot andere tekens. Fundamenteel in
deze theorie is dat met ‘tekens’ worden bedoeld: eenheden die van dien aard zijn
dat er geen natuurlijk analoog verband bestaat tussen hun vorm en hun betekenis.
Hun betekenis wordt niet bepaald door de ‘realiteit’ (de gebruikswaarde, de ruilwaarde
of de symbolische relatie) waarnaar ze verondersteld worden te verwijzen, ook niet
door degene die het teken aanwendt, maar door een code. Eigenlijk betekenen ze
als zodanig niets, maar hebben ze alleen een bepaalde waarde in een sociaal
differentie-systeem. De lengte van de rok verwijst niet naar warmte of koude,
gemakkelijk of ongemakkelijk, ook niet naar zedigheid of onzedigheid, zelfs niet
naar elegant of niet-elegant: maar naar gelijk aan of anders dan de lengte die juist
‘in’, volop in, niet meer helemaal in, helemaal niet meer in is. Wat over de mode in
de enge zin kan worden gezegd, strekt zich over het hele consumptiepatroon uit.
De meeste mensen kopen, schaffen aan, richten in, begeren en consumeren wat
hen gelijk maakt aan of hen de hoop geeft meer gelijk te worden aan de klasse
waartoe ze willen behoren, wat hen afzet of waarmee ze hopen zich te kunnen
afzetten tegen de klasse waartoe ze niet meer behoren of niet meer willen behoren.
Hoofdzaak is echter dat zij hun assimulering en differentiëring ten opzichte van
anderen proberen te realiseren, blijkbaar niet anders meer kunnen realiseren dan
langs de objecten die ze zich aanschaffen en willen aanschaffen, en dat de objecten
die differentiërende functie slechts kunnen uitoefenen omdat en in de mate waarin
zij tekens zijn geworden, d.w.z. ingeschakeld zijn in een tekensysteem. Anders
gezegd: consumptie-objecten behoren essentieel tot een consumptie-systeem. Dat
is belangrijk, omdat daardoor de materiële vervanging van één soort objecten door
een andere soort mogelijk is zonder dat de vorm zelf van het consumptiesysteem
verandert, het wordt er alleen maar plas-
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tischer en machtiger door. Heeft een bepaald consumptie-object zijn sociale
nedergang voltrokken omdat de ene klasse niet meer de meerdere is van de andere
door het feit alleen dat ze reeds een t.v., reeds een ijskast, reeds een
vaatwasmachine, reeds een stereo, reeds een paard, voor mijn part reeds een
huifkar heeft, dan worden er weer andere objecten gecreëerd of wordt er weer een
andere toets gegeven aan een op tijd en stond verouderd serie-object. De reproduktie
van de vraag blijft verzekerd, niet door de inhoudelijke gebruikswaarde of ruilwaarde
van de objecten, maar door de tekenwaarde waarin de consumptie-artikelen en,
zoals we verder zullen zien, ook de consumenten zijn opgegaan.
Dit betekent volgens Baudrillard dat Marx niet ver genoeg is gegaan in zijn kritiek
op het kapitalisme en dat ook nog het huidige marxisme het kapitalistisch systeem
welkome alibi's biedt door zoveel nadruk te leggen op de behoeften van de mensen
op de gebruikswaarde van de goederen, op de waarde van de menselijke arbeid.
Marx heeft het alleen gehad tegen de abstracte arbeid, tegen de abstracte ruilwaarde,
tegen de produktie die niet in dienst van de consumptie staat. Worden de
gebruikswaarde van de goederen, de gebruikswaarde van de arbeid in hun concretie
hersteld, kunnen alle mensen ‘presteren volgens hun capaciteiten en verbruiken
volgens hun behoeften’ dan is de vervreemding opgeheven. Marx heeft niet gezien,
kon nog niet zien dat de zogenaamd wezenlijke behoeften, de concrete
gebruikswaarde van de objecten, de persoonlijke prestatie, allemaal als ideologische
alibi's worden aangewend door een reproduktiesysteem dat juist daaraan behoefte
heeft om zichzelf in stand te houden en voortdurend machtiger te ontwikkelen. Van
Marcuse hoorden we reeds dat dit systeem niets anders doet dan zogenaamd
wezenlijke behoeften zelf te produceren, de mensen tot arbeid te mobiliseren. Maar
Baudrillard verklaart m.i. beter dan Marcuse door welk mechanisme dit systeem in
staat is tot een onophoudelijke reproduktie van de prestatiedrang en van de vraag,
in een tijd, in een maatschappij die letterlijk door objecten wordt overspoeld.
Hiermee kom ik tot mijn tweede punt over Baudrillard:

3.2. Discriminatie door differentiatie
We hebben reeds gezien dat de voortdurende reproduktie van de vraag, van de
behoeften en dus van de objecten die in die behoeften moeten voorzien, slechts
mogelijk is doordat en in de mate waarin de objecten tekenwaarde, d.w.z. een
differentiële betekenis hebben gekregen. Dat brengt mee dat die objecten niet langer
gezien mogen worden als louter middelen ter bevrediging van zogenaamde
behoeften, maar middelen zijn ter bevrediging van iets wezenlijks anders, nl. van
een drang waardoor wij mensen blijkbaar worden bezield, de drang om ons van
anderen te differentiëren, meer bepaald om ons af te zetten tegen wat anderen nog
niet zijn, wij zelf
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nog slechts zijn, en ons te assimileren aan wie reeds hoger staat dan wij.
Het is mogelijk dat in onze maatschappij niet alleen veel over grotere gelijkheid
tussen de mensen wordt gesproken, maar dat er ook materieel een grotere gelijkheid
tot stand komt. Afgezien van de vraag of het waar is, spreekt dat de stelling van
Baudrillard niet tegen. Tekenen van een taal ontlenen hun louter differentiële functie
juist aan het feit dat ze allemaal tot een egalitair systeem behoren, in die zin elkaars
gelijken zijn. De facto zien we dan ook dat de gelijkheidsidee en ook de materiële
gelijkheid of althans het streven naar die materiële gelijkheid, bv. een juister
inkomensverdeling, als de meest vruchtbare alibi's worden gebruikt om er maar
mee door te gaan mensen tot consumptie aan te zetten, mensen werk te verschaffen
om te kunnen consumeren, mensen te subsidiëren en te ver-

Het symbool is de materiële uitdrukking van de breuk en de betrokkenheid
tussen mensen, van hun tekort en hun teveel tegenover elkaar. Het gaat
dus om een subject-subjectrelatie, die tot aanzijn wordt gebracht in een
object dat als zodanig geen autonomie bezit... De symbolische objecten
gaan helemaal op in de sociale relatie waarvan ze de symbolen zijn. De
symboliek van de objecten wordt geperverteerd in het huidig
consumptiesysteem dat de mensen ertoe brengt zich niet meer te
opponeren aan, maar te differentiëren van elkaar door middel van objecten
die de tekens van hun differentie zijn.
zorgen om hun de mogelijkheid voor te spiegelen eens op hun eigen manier zichzelf
te zijn. Op zich is dat iets fijns. Zoals we dadelijk zullen zien heeft Baudrillard het
helemaal niet tegen het feit dat wij onze eigenheid nastreven door ons ook te
opponeren aan de anderen en ons in die zin dus te differentiëren. Wat hij aanklaagt
is dat die mogelijkheid om ons zelf te zijn thans gereduceerd wordt tot de mogelijkheid
om ons alleen nog van anderen te kunnen differentiëren door de consumptie van
de tekenen van die differentie. Daardoor worden wij aangewezen op en ingeschakeld
in de code die de tekenwaarde bepaalt en dus onderworpen aan de instanties die
de code hanteren, en in onze plaats beslissen hoe wij onze identiteit kunnen
verzekeren of veroveren. Wij kunnen onze identiteit slechts verzekeren of veroveren
door het verwerven van de tekens van onze identiteit, door objecten. Er wordt echter
voortdurend opnieuw schaarste aan bepaalde objecten gecreëerd. Maar wat schaars
is voor elke laag van de bevolking, is eigenlijk niets anders dan de gemiddelde
consumptiemogelijkheid van de laag boven hen. De consument wil door zijn
consumptie tot een hogere modelgroep opklimmen, maar de hogere groep, die zich
wil blijven onderscheiden van de lagere, gaat ondertussen over tot een innovatie
van de tekens. Aldus komt een discriminatieproces op gang dat geen
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economische uitbuiting meer is, maar een voortdurende reproduktie van sociale
ongelijkheid, een voortdurende reproduktie van een sociale hiërarchie met aan de
top degenen die macht hebben over de code.
Andere auteurs die duidelijk door Baudrillard geïnspireerd zijn, b.v. Marc Guillaume
12
in Le Capital et son double , werken beter dan hij zelf uit, hoe de sociale machtscode
van het kapitaal en van de staat functioneert, hoe het kapitalisme van een
technocratie naar een semiocratie is geëvolueerd. Zij wijzen ook duidelijker de
instanties aan die de code controleren en manipuleren en daardoor de
machtsverhoudingen in stand houden en reproduceren. Hoofdzaak is echter - en
zo kom ik tot mijn derde en laatste punt, tot de fundamentele kritiek en het radicaal
alternatief van Baudrillard - dat volgens hem de macht, door wie ze dan ook wordt
uitgeoefend, niet in haar opzet zou slagen als ze niet teerde op de perversie van
een fundamentele menselijke drang. Ik sprak reeds van de sociale differentiatiedrang.
Die is echter zelf een geperverteerde symbolische drang. Het gaat volgens
Baudrillard in onze maatschappij om een

Objecten worden tekens naarmate ze volledig opgaan in hun teken-vorm.
Tekens, in deze theorie, zijn eenheden van dien aard dat er geen natuurlijk
verband bestaat tussen hun vorm en hun betekenis. Deze betekenis wordt
bepaald door een code. Ze hebben alleen een bepaalde waarde in een
sociaal differentiesysteem. De mensen consumeren die bepaalde objecten
die hen gelijk maken aan of hen de hoop geven meer gelijk te worden
aan de klasse waartoe zij behoren, wat hun afzet of waarmee ze hopen
zich af te kunnen zetten van een klasse waartoe ze behoren of niet meer
willen behoren.

3.3. niet uit te roeien symboliek.
Wat bedoelt hij met symboliek, meer bepaald met symbolen, symbolische
uitwisseling?
In een symbolische uitwisseling - b.v. van geschenken die dat echt nog zijn - gaat
het om iets wezenlijk anders dan om het functioneel nut of de ruilwaarde van de
dingen. In een symbolische uitwisseling gaat het eigenlijk niet om de objecten zelf
maar om de persoonsrelatie waarvan ze de symbolen zijn. Baudrillard gebruikt de
term ‘Symbool’ in zijn etymologische betekenis (sunballo, samenbrengen): een
gebroken eenheid waarvan de twee fragmenten elkaars afwezigheid en onderlinge
aangewezenheid uitdrukken of, zoals de Certeau het formuleert: ‘la partie d'un objet
auquel manque et s'ajuste une autre moitié’. Een symbool is de materiële uitdrukking
van de breuk en de betrokkenheid tussen mensen, van hun
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P.U.F., Paris, 1975.
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tekort en hun teveel tegenover elkaar. Het gaat dus om een subject-subject-relatie
die tot aanzijn wordt gebracht in een object dat als zodanig geen autonomie bezit.
Wat gegeven wordt is arbitrair, maar als het eens gegeven is en omdat het is
gegeven, gaat het om dat voorwerp en om geen ander. Symbolen vormen dus geen
systeem omdat ze een unieke relatie vermiddelen en dus onderling niet
substitueerbaar zijn, wat met tekens wel het geval is.
In een symbolische uitwisseling ontleent een voorwerp zijn betekenis
paradoxalerwijze aan het feit dat iemand er afstand van doet, het wegschenkt. Hij
ontdoet zich ervan als van een deel van zichzelf dat tot symbool wordt van zijn
overgave aan een ander, maar zo dat hij zelf niet in die overgave ondergaat, zo dat
precies in die overgave zelf ook de irreductibele eigenheid van de persoon wordt
gesymboliseerd. Mensen zijn op elkaar betrokken, maar ook aan elkaar geopponeerd.
Daarom hebben zij een object nodig om hun verhouding uit te drukken. Maar dat
object is dan ook altijd ambivalent, drukt zowel positief de overbrugging als negatief
de blijvende afstandelijkheid uit tussen de personen. Daarom zal het ook niet bij
een object, bij een poging blijven. De ambivalente verhouding waarin mensen
wezenlijk tegenover elkaar staan, brengt een onophoudelijke uitwisseling, een niet
te stollen wederkerigheid op gang, omdat in geen enkel object noch de eigenheid
van iedere mens noch de eenheid tussen de mensen voldoende gesymboliseerd,
uitgedrukt en verwerkelijkt wordt. Er komt zodoende een boeiend spel op gang waar
de nadruk niet ligt op de objecten, maar op de spanning en de verbinding, op de
oppositie en de betrekking tussen subjecten. De symbolische objecten gaan helemaal
op in de sociale relatie waarvan zij de symbolen zijn.
In onze maatschappij gebeurt volgens Baudrillard precies het tegenovergestelde.
De sociale relaties, dus zowel de opposities als de betrekkingen tussen de mensen
gaan helemaal op in de objectenconsumptie, worden m.a.w. afhankelijk gemaakt
van de tekenwaarde van de objecten, en dus van een sociale code, en dus van de
instanties die de code bepalen. De macht die op ons wordt uitgeoefend, maakt
echter, zoals we zagen, gebruik van onze sociale differentiatiedrang, maar - en dit
is dan de grondstelling waartoe Baudrillard komt - die sociale differentiatiedrang is
zelf een perversie van de symbolische drang. Ook in een symbolische uitwisseling
en in een symbolische samenleving zijn en blijven de mensen radicaal geopponeerd
aan elkaar, worden ze dus ook gedreven door de drang hun eigenheid te
manifesteren en uit te wisselen, niet uit te wissen. Die drang is echter tot een pure
differentiatiedrang geperverteerd, tot een drang om, binnen een egalitair of althans
als egalitair voorgespiegeld systeem, onze identiteit te manifesteren door ons op
een bepaalde manier in een bepaalde laag in te schakelen in het consumptiesysteem.
Dat betekent dat mensen zich niet meer opponeren aan, maar differentiëren van
elkaar
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door middel van objecten die de tekens van hun differentie zijn. Het allervoornaamste
is echter dat die teken-objecten geperverteerde symbolen zijn, d.w.z. als symbolen
worden voorgespiegeld en daaraan ontlenen zij uiteindelijk hun fascinerend karakter.
De symbolische drang die mensen ertoe stuwt zich op anderen te betrekken en aan
anderen te opponeren en dat in objectenuitwisseling altijd weer opnieuw uit te
drukken, is geperverteerd, maar niet vernietigd, hij wordt misbruikt, afgeleid, in de
banen van de consumptie geleid. De nieuwe differentiërend-discriminerende
tekenlogica is dus geen schepping uit het niets, maar een perversie die teert op het
fundamentele van wat zij perverteert.
Deze perversie is volgens Baudrillard het resultaat van een lang
ontwikkelingsproces waarvan we met Marx, met Marcuse en met hemzelf enkele
fasen hebben doorgemaakt. Aan de basis van die ontwikkeling ligt volgens hem
echter wat hij noemt de Westerse, produktivistische, idealistische antropologie
waarin ook Marx en Marcuse nog vastzitten. In die antropologie staat de
subject-object-relatie centraal, de mens verhoudt zich tot de natuur als tot een
voedingsbodem en een te onderwerpen en te bewerken materie, dus produktivistisch,
hij schept echter niet alleen produkten in de natuur, hij produceert zichzelf, hij
verhoudt zich tot zichzelf als tot een te bewerken, te realiseren doel, activistisch,
finalistisch, idealistisch. Die visie ligt aan de basis van de wetenschappelijke en
technische ontwikkeling waardoor inderdaad de macht van de mensen
ontzagwekkend is toegenomen, maar waardoor de mensen op de duur ook zelf aan
die produktiviteit werden opgeofferd, een produktiviteit die thans in de reproduktie
bestaat van serie-artikelen en serie-mensen.
De andere antropologie waarvoor hij opkomt, waarin de subject-subject-relatie
centraal staat en de objecten symbolen van die relatie zijn, waarin niet de
produktiviteit het hoofdaccent krijgt maar de gave, niet de behoefte maar de drang,
niet de schaarste maar de viering, zoals dat alles zou bestaan hebben bij primitieve
volkeren, ontleent hij hoofdzakelijk aan Georges Bataille. Veel kan daar systematisch
niet over gezegd worden, zoals al even weinig systematisch gezegd kan worden
over de revolte, de ontregeling van het systeem, het hier en nu onmiddellijk anders
gaan leven en denken waartoe Baudrillard oproept. Zo stringent structureel als hij
het consumptiesysteem analyseert, zo anti-structureel en onsystematisch stelt hij
zich op waar hij het heeeft over het volgens hem nog enig mogelijke symbolisch
alternatief. Ik zei u echter in het begin dat qua objectieve zegezekerheid omtrent de
bevrijding van de menselijke subjectiviteit, er van Marx over Marcuse naar Baudrillard
een duidelijk decrescendo valt waar te nemen. Beantwoordt dat misschien aan onze
eigen toenemende onmachtservaring?
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Besluit
Ik beperk mijn besluit tot het enkel stellen van twee vragen. Ten eerste:
beantwoorden de theorieën van deze auteurs aan de realiteit, zijn hun analyses en
bijgevolg hun aanklachten juist? Haast a priori kunnen we zeggen dat ze wel niet
helemaal waar zullen zijn. Maar zijn ze daarom helemaal niet waar? Ze zijn
ongetwijfeld overdreven. En dat worden ze natuurlijk nog meer als ze in een artikel
op flessen worden getrokken, te weinig genuanceerd en te onvolledig worden
weergegeven. Maar afgezien daarvan zou ik toch willen herinneren aan wat Cornelis
Verhoeven eens heeft gezegd: in de menswetenschappen is de overdrijving wat de
microscoop is in de natuurwetenschappen, m.a.w. overdrijven is niet altijd vervalsen.
Deze mensen maken ons, denk ik, meer bewust van wat er tot op zekere hoogte
inderdaad in onze maatschappij gebeurt.
De tweede vraag is nog moeilijker te beantwoorden: helpen deze auteurs, met
wat ze over de mogelijkheden van de mens zeggen, met hun utopie als ik me zo
mag uitdrukken, ons uit onze slaap, sommigen zeggen uit onze dood, opstaan?
Een blauwdruk of pasklare remedies doen ze ons zeker niet aan de hand. Ik kan
toch niet nalaten te geloven dat ze niet alleen tot een bepaalde bewustwording
oproepen, maar ons ook een richting aanwijzen die we zouden kunnen proberen in
te slaan.
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Nabokov: De werkelijkheid en de werkelijkheid
Alstein
Nabokov, de op 4 juli van dit jaar te Montreux (Zwitserland) overleden Amerikaanse
schrijver van Russische herkomst, kreeg bij het bredere publiek grote bekendheid
door zijn bestseller, Lolita, de ‘voorzichtige’, liefdesgeschiedenis tussen een
volwassen man en een pril meisje dat nog maar net aan haar tienerjaren is begonnen.
In een reeks van boeken bewees Nabokov - voor de fijnproevers - een
grootmeester met het woord te zijn, een schrijver die niet afhankelijk was van het
‘goede verhaal’ op zich. Binnen dat verhaal deed Nabokov wonderen met de taal.
Een deur in een roman is een deur in een roman, niet zomaar een deur. Om ze te
openen, volstaat het niet te schrijven ‘hij opende de deur’; er is een hele opzet van
personages, scènes, gedachten, voorvallen, beelden en gesprekken nodig die zo
samenvallen, dat precies op dat moment dat de schrijver (in geen velden of wegen
meer te bespeuren) het wil, de deur ook werkelijk opengaat. Dat is niets nieuws.
Maar interessanter wordt het als je gaat zien hoé een schrijver, de schim van een
schrijver, de deur heeft weten te openen. Hoe opent Hemingway een deur, of Sartre,
die in Wat is literatuur? stelde dat een ding in de roman mee de wereld van de roman
moest worden, dat dingen geen attributen zijn maar wezenlijke bestanddelen? Of
1
Nabokov? In zijn boeken gaan deuren zo vanzelfsprekend open als alleen hoogst
getalenteerde auteurs weten te bereiken (en er zijn geen andere auteurs; Nabokov,
hoogleraar Russische literatuur aan de Cornell universiteit, gaf een student steevast
een onvoldoende als in zijn verhandeling de zin voorkwam ‘de roman is goed
geschreven’; slecht geschreven romans zijn geen romans) maar de deuren gaan
op z'n Nabokovs open. Een kwestie van stijl, van persoonlijkheid. Niets immers is
in Nabokovs wereld zomaar een gebeurtenis, zomaar een object; iemand beleeft
ze tenslotte, hij is dus ook het object, ook de gebeurtenis, en de weergave ervan
zal evenveel, zoniet meer vertellen over degene die het beleeft als

1

Over Nabokov is hier vroeger al geschreven. Cfr. E. Vorlat, Vladimir Nabokov: de autonomie
van het kunstwerk. In Streven, juli 1969, blz. 1044-1049.
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over het beleefde.
Zoals Poesjkin van de Russische taal een dichterstaal heeft gemaakt, zo herschiep
Gogol ze tot een romantaal. Het is een boutade: de hele Russische roman- en
vertelkunst is voortgekomen vanonder de mantel van die arme Akaky Akakyjewitsj,
Gogols Peterburgse beambte, die zich met zuur verdiende centen een pracht van
een mantel aanschaft die hem prompt wordt ontstolen. Gogols vertelstructuur 2
Nabokov stipt het zelf aan in zijn essay over Gogol - is zeer complex. De
werkelijkheid is een geheel van voorvallen, gedachten, personages die elkaar
kruisen, even op de voorgrond treden, het verhaal schijnbaar naar zich toe trekken
en dan weer verdwijnen zonder verder nog ooit op te doemen. In geen boek ter
wereld worden zoveel wegen aangeduid die heel even worden bewandeld, maar
dan weer helemaal worden vergeten als in Dode Zielen. Aan de rand van het vertelde
verhaal staan duizenden verhalen te dringen. De marge krioelt van de afgewezen
figuren en wat in het boek gebeurt, gebeurt bij de gratie van wat naast het verhaal
opduikt, een immens grote werkelijkheid die het verhaal en het hoofdpersonage
voortdurend relativeert.

Vele werkelijkheden
Wat Nabokov in Gogol fascineerde is, als je beider verhaaltechniek vergelijkt, niet
eens zo moeilijk te achterhalen. Ook voor Nabokov zijn er vele werkelijkheden; elke
schakering, elk detail, een nuance in kleur, vorm, een terloopse herinnering draagt
niet alleen bij tot de verhaalde werkelijkheid, ze verdringt ze bijna. Zo is het even
belangrijk dat de deur opengaat als dat de deurknop rond is. En wel zo rond, dat
de vraag rijst of ze met een andere deurknop wel geopend had kunnen worden.
‘Voor Gogols komst en die van Poesjkin’, aldus Nabokov, ‘was de Russische literatuur
bijziende. De vorm die ze waarnam, was een door het verstand getekende omtrek;
ze nam niet zelf de kleur waar, maar gebruikte uitsluitend de afgezaagde combinaties
van blinde zelfstandige naamwoorden met honds volgzame bijvoeglijke naamwoorden
die Europa had geërfd van de schrijvers uit de oudheid. De lucht was blauw, de
dageraad rood, het gebladerte groen, schoonheden hadden zwarte ogen, wolken
waren grijs, enzovoort. Gogol (en na hem Lermontov en Tolstoj) was de eerste die
überhaupt geel en violet heeft gezien.’ Sneeuw was van toen af niet langer zomaar
sneeuw (wit, monotoon, bijgedachten aan bontjassen, trojkas, rinkelende belletjes)
maar hij kon ook diepblauw zijn, er kon een maan op schijnen (niet zomaar een
maan), er konden bossen aan de horizont opdoemen (niet zomaar bossen) en als
de belletjes van de trojkas rinkelden was het misschien goed de belletjes, hun vorm,
hun geluid nader te beschrijven. Het

2

Vladimir Nabokov, Nikolaj Gogol (1944), Ned. vert. Meulenhoff, 1973.
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geheel bestond ineens uit delen; een redenering die, consequent doorgedacht, de
kleur op de vleugels van de vlinder net zo belangrijk maakt als het blad waarop de
vlinder zit, als de boom, als de twee verliefden onder de boom. Van alle kanten
stromen werkelijkheden toe, de vraag moet wel opkomen: maar wat is dan de
werkelijkheid? Een dwaze vraag: alles is vervreemding en werkelijkheid tegelijk, er
is geen echte werkelijkheid, alleen een visie erop. Het woord ‘object’, ‘feit’, is in
verband met Nabokov en met elk origineel schrijver dan ook niet relevant. Gogol
(toen hij in een impasse zat) verkeerde in de droevigste situatie waarin een schrijver
zich kan bevinden: hij was de gave om feiten te fantaseren kwijtgeraakt en geloofde
nu dat feiten op zichzelf kunnen bestaan.’ En enkele regels verder Nabokovs
bekentenis: ‘Ik betwijfel of je zelfs je telefoonnummer kunt opgeven zonder iets van
jezelf prijs te geven.’

Constante valstrik
De handeling in Nabokovs boeken voltrekt zich dan ook niet alleen omwille van de
handeling, maar ook om de indrukken, de hele wereld eromheen, die tegelijk de
handeling bepalen en ze relativeren. De werkelijkheid is een constante valstrik,
gegeven is niets, en zoals bij Gogol niets zekerheid is, wordt bij Nabokov de wereld,
tot in de vormgeving van die wereld toe, een samenspannen van indrukken en
beelden die het hoofdpersonage belagen en constant in verwarring brengen. ‘Je
krijgt het gevoel dat er net om de hoek iets lachwekkends en tegelijk astraals op de
loer ligt - en op zo'n moment is het leuk om te bedenken dat het verschil tussen de
komische en de kosmische kant van de dingen afhangt van een sisklank.’ Nabokov
over Gogol (en over zichzelf). Het voorbeeld par excellence is daarbij die ene scène
uit Lolita. Humbert, de ridder van de droevige figuur, hoort een ochtend op straat
van zijn vrouw dat er een andere man in haar leven is. Eén ogenblik overweegt hij
haar in volle straat een oplawaai te geven, maar dat is ‘niet doenbaar’. Dus duwt hij
haar in een taxi die al enige tijd naast hen reed en in de taxi volgt dan de zo
gevreesde scène. ‘Wie is het?’ schreeuwt Humbert, haar met de vuist op de knie
slaand, en zij staart hem aan alsof het antwoord te simpel is om onder woorden te
brengen, haalt de schouders op en wijst naar de dikke nek van de chauffeur, haar
minnaar. Mr. Taxovich, zoals Humbert de minnaar-chauffeur dan maar dadelijk bij
zichzelf noemt, blijkt een Witrussisch gevlucht kolonel, hij neemt hen beiden mee
naar een café waar wordt gepraat. Zijn grote scène heeft Humbert gemist. Wat een
tragedie had moeten worden, is door een snelle kronkeling van omstandigheden in
een comedie omgeslagen. Het komische en het kosmische: één sisklank.
Een werkelijkheid buitenaf die constant elke handeling doortrekt. Onschuldig is
het voorbeeld van de Vadim Vadimowitsj uit het als verkapte

Streven. Jaargang 31

27
autobiografie gedoodverfde Look at the Harlequins, die niet, zoals een normaal
sterveling, in een asterstruik watert, maar in het geritsel van de asterstruik. Het is
niet bepaald een academisch voorbeeld van Hegels Geest in de wereld, maar wel
een wat merkwaardige illustratie van het principe dat de mens de werkelijkheid
doortrekt en er een onverbrekelijke eenheid mee vormt. Dat de handelende, de
denkende hoofdfiguur niet altijd het richtinggevende deel van de werkelijkheid is,
wordt geïllustreerd door diezelfde Vadim Vadimowitsj, als hij bij een kennis een
mooie doofstomme vrouw ontmoet en deze zich, als de telefoon gaat, plotseling
omdraait ‘- maar met een bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest
transformeert ze haar onverhoedse beweging in een nonchalante sluierdans’. Vanuit
een constante onzekerheid omtrent wat is en wat niet is, schiet Vadim Vadimowitsj
op zijn vlucht uit Sovjet-Rusland (dat hij en ook Nabokov om het eufemistisch te
stellen niet bepaald in hun hart dragen) een soldaat dood. Dat gaat zo:
‘Ik meende de grens te zijn gepasseerd toen een soldaat van het Rode
Leger met ontbloot hoofd en een Mongools gezicht, die in de buurt
blauwbessen aan het plukken was, me staande hield. “En?” vroeg hij,
terwijl hij zijn pet van een boomstronk pakte, “welke kant mag jij wel
oprollen (kotishya), mijn appeltje (yablochko)? Pokazyvayka dokumantiki
(Laat me je papieren zien)”. Ik greep in mijn zakken, viste eruit wat ik
nodig had, en schoot hem, terwijl hij naar me uitviel, dood; toen viel hij
op zijn gezicht, als door een zonnesteek getroffen op de paradeplaats,
aan de voeten van zijn koning. Geen van de, in aanééngesloten rangen
opgestelde boomstronken keek zijn kant op, en ik maakte me, nog steeds
Dagmara's schattige kleine revolver omklemmend uit de voeten.’
In een andere tijd, een ander land kwam misschien een uurtje of zo na Vadim een
dichter langs, Rimbaud bijvoorbeeld; die nam de vrede van het tafereel in zich op,
de zon, het groen, de bloemen, en schreef Le Dormeur du Val. Want zeker is het
dat het doodschieten verzinkt in een bijna liefelijke werkelijkheid die, na Gogoliaanse
details als blauwbessen, pet, Mongools gezicht en na Nabokoviaanse spielereien
als het toevoegen tussen haakjes van Russische vertalingen, onwerkelijk wordt; de
soldaat valt toch ook niet grijnzend of reutelend neer zoals misschien van
doodvallende soldaten in boeken mag worden verwacht, nee, hij valt waardig neer,
en zo erg is zijn dood dan ook weer niet; het is zoiets als het neervallen op de
paradeplaats. Ook de revolver wordt niet getrokken, hij wordt tevoorschijn getoverd;
Vadim neemt ‘wat ik nodig had’ en schiet. Dat het Dagmara's schattige revolver is
(de revolver van de schattige Dagmara?) wordt pas duidelijk als hij zich uit de voeten
maakt. Wie is trouwens Dagmara? Alleen de ik-figuur weet het en hij neemt niet de
moeite het ons te vertellen. Dagmara is de eigenares van de revolver. Punt. Eerder
duikt
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ze in het boek niet op, ze zal ook niet meer opduiken; een ander schrijver dan
Nabokov (en Gogol) zou hebben geschreven: ‘nog steeds de revolver omklemmend’.
En een lector, zelfingenomen met zijn potlood, zou indien hij het boek als typoscript
in handen kreeg en Nabokov hem volstrekt onbekend was, zeker gestoord enkele
lijnen onder ‘Dagmara’ trekken en misschien nog wel een levensgroot vraagteken
in de marge zetten.

Welbehagen
Hoezeer natuur, gewaarwordingen, gedachten en handelingen bij Nabokov in elkaar
versmelten, toont Ada, or Ardor: A Family Chronicle. Deze herinneringen van een
man die, op oudere leeftijd en met medewerking van Ada, zijn halfzuster, met wie
hij ooit een gepassioneerde verhouding heeft gehad (ooit: in een rijkelijk buitenverblijf
met plechtstatige trappen en ontelbare kamers, in een park met vlinders, bloemen,
picnics) vormen meer dan een boek: een juwelenkistje. ‘Een literair werk’, schreef
Nabokov in zijn nawoord tot Lolita, ‘heeft voor mij in zoverre bestaansrecht als het
mij esthetisch welbehagen verschaft, het gevoel van een toestand waarin kunst
(nieuwgierigheid, tederheid, vriendelijkheid, extase) toonaangevend is. Er zijn niet
veel zulke boeken. De rest bestaat uit actueel geklets of zgn. ideeënliteratuur’. Ada
is zeker één van die weinige boeken waar, als in een schilderij van Monet, licht en
kleur de werkelijkheid en elke handeling ondergeschikt maken tot er nog slechts
vertedering overblijft en ook onmacht, omdat er, hoe intens er over Ada en het
verleden ook wordt geschreven, met hoeveel Proustiaanse aandacht voor het detail
het schrijven ook is gebeurd, in laatste instantie nooit echt iets is gezegd. De laatste
zin van Ada (en misschien van heel Nabokovs oeuvre) luidt dan ook:
‘Een niet geringe charme van deze kroniek is de finesse van het pittoreske
detail: een betraliede galerij; een geschilderd plafond; een aardig
speelgoedje gestrand tussen de vergeet-me-nietjes van een beek; vlinders
en orchideeën in de marge van de romance; een mistig vergezicht ontdekt
vanop marmeren treden; een hinde met starende blik in het voorouderlijk
park; en veel, veel meer.’
And much, much more. Want hoe de overweldigende hoeveelheid van indrukken
van werelden te beschrijven? Het is een zo gigantische opgave, dat men al bij
voorbaat zou gaan relativeren en de werkelijkheid van bij het begin als groter zou
aanvaarden, als nooit echt te vatten door welke menselijke inspanning ook. Het kan
de ironie van Nabokov verklaren, de speelsheid die steeds weer in zijn werk opduikt,
zodat in woordspelingen en komische situaties het oeuvre tegelijkertijd wordt
gerelativeerd. De inspanningen van Nabokovs figuren om de werkelijkheid naderbij
te komen, zijn bewonderenswaardig, maar ze zijn ook wat meelijwekkend: wie blind
het onmogelijke nastreeft, roept zowel bewondering als spottend medelij-
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den op. Omdat Nabokovs personages al te veel verlangen (Masjenka's, Lolita's,
Ada's volledige, blijvende en onvoorwaardelijke liefde; het respect van de wereld
zoals Pnin en Kinbote wensen: de glorie van de heldhaftige maar honderd procent
zinloze daad van de student uit Glory) zal de ontgoocheling haast vanzelfsprekend
volgen. Alleen heeft Nabokov hun ontgoocheling van alle pathetiek ontdaan, heeft
hij ze bijna ludiek voorgesteld, als een te verwachten wraak van de natuur. Hij weet
tenslotte dat het slot van elk boek ‘and much, much more’ zal zijn; dat het merendeel
van zijn personages niet van dat besef doordrongen is, is jammer voor hen en dus
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overlaadt de God-de-Vader-verteller, die welwillend achter elk verhaal, elk personage
opduikt, hen met zijn meevoelende humor. Zo zal het huwelijksaanzoek dat Dan in
Ada in een lift van een grootwarenhuis eindelijk durft te doen aan de betoverende
Marina, niet zomaar worden afgewezen; het strenge ‘nee’ krijgt hij te horen op de
zevende verdieping, de verdieping van het speelgoed.
Maar de personages uit Ada, Vadim Vadimowistj uit Look at the Harlequins!, de
vele vluchtelingen uit Rusland, de studenten in Cambridge, de lesgevers in Berlijn
en Parijs, zovele afschaduwingen van de kleinzoon van de minister van Alexander
II, van de zoon van de jurist en politicus uit de Doema-periode, die Vlaimir Nabokov
was, blijven, ondanks hun verwarringen en hun besef van een werkelijkheid met
valstrik-neigingen, nog in bepaalde mate meester over hun omgeving.
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Zeker in vergelijking met de onmacht van de arme Luzjin, de schaakmeester uit De
Verdediging, de arme Humbert Humbert, de operaverleider van Lolita, de arme
Pnin, de onhandige professor en de arme Charles Kinbote, de groteske verklaarder
van Pale Fire. Arm - een bijvoeglijk naamwoord dat bij Nabokov niet zelden voor
een eigennaam staat - omdat ze elke greep op de werkelijkheid missen; hun
gedachten, hun daden zijn niet meer doortrokken van hun omgeving, ze worden er
zonder meer door bepaald, en wel in die mate dat de vraag rijst of het nog wel echt
hun daden en woorden zijn. De werkelijkheid is hun de baas geworden; er rest hun
de volstrekte onhandigheid, de waanzin of de dood.

Verwijzingscode
‘In een heel ander boek,’ schrijft Nabokov in zijn spiegel-essay over Gogol, ‘zal ik
het moeten hebben over een krankzinnige die voortdurend het gevoel had dat alle
onderdelen van een landschap en alle bewegingen van levenloze voorwerpen samen
een complexe verwijzingscode naar hemzelf vormen, zodat hij het gevoel had dat
de hele wereld met hem sprak in gebarentaal.’ Een zelf geopenbaarde toverformule
die heel wat van Nabokovs boeken opent. Arme Luzjin bijvoorbeeld uit De
Verdediging is een van nature hoogst onhandig man, iemand die het hoofd zo vol
heeft van schaakproblemen (het opzetten van valstrikken; het weze terloops vermeld
dat het bedenken van schaakproblemen een hobby van Nabokov was), dat hij elke
zin voor de realiteit mist, dat hij ongewassen en onbevallig door de wereld gaat. Al
is hij, zoals een zachtzinnige jongedame die op hem verliefd wordt merkt, niet geheel
verstoken van een zekere charme, een warmte die wel tot sympathie moet aanzetten,
toch is hij erg hulpeloos. Maar anderzijds is hij dan weer geniaal op een zo steriel
gebied als het schaken. Hij doet wat aan een mol denken die boven de grond is
gekomen om te sterven; naar zo een dier schop je niet, je voelt er medelijden mee,
belangstelling voor en de kinderen die de dode mol in je tuin begraven, doen dat
met de plechtige sereniteit die je, het hele boek door, tegenover Luzjin voelt. Want
ook hij scharrelt wat boven de grond de uren dat hij niet in zijn schaakproblemen
begraven zit, en de werkelijkheid, de ruimte en de tijd waarin hij zich niet thuis voelt
zal zich op hem wreken. Een tegelvloer wordt plotseling een schaakbord, van alle
kanten schuiven stukken op hem af, niet langer het schaakbord, maar de hele wereld
wordt een probleem, iets of iemand wil hem schaakmat zetten, een spel dat hij, de
goedmoedige mol, wel moet verliezen. Er zijn tegenover deze dreiging geen zinvolle
daden meer te stellen, er blijft Luzjin niets anders over dan een avond zijn zakken
te legen, dan afstand te doen van de dingen waaraan hij gehecht was.
‘Eerst een vulpen, toen een verkreukelde zakdoek, toen nog een zak-
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doek keurig opgevouwen, die ze hem die ochtend gegeven had; hierna
haalde hij zijn sigarettenkoker tevoorschijn met een troika op het deksel
(een cadeau van zijn schoonmoeder), toen een leeg, rood pakje sigaretten
en twee losse sigaretten, enigszins verfomfaaid; zijn portefeuille en een
gouden horloge (een cadeau van zijn schoonvader) werden omzichtig
verwijderd. Bovendien kwam nog een grote perzikpit tevoorschijn. Al deze
voorwerpen werden op de grammofoonkast gelegd en hij controleerde
of hij niets vergeten had.
“Dat is alles, geloof ik,” zei hij en hij knoopte zijn jasje dicht. Zijn vrouw
hief haar betraande gezicht op en staarde verbaasd naar de kleine
collectie voorwerpen die Luzjin had neergelegd.
Hij ging naar zijn vrouw toe en maakte een lichte buiging. Zij richtte haar
blik nu op zijn gezicht, in de vage hoop dat zij dat vertrouwde scheve
halve glimlachje zou zien - en inderdaad, Luzjin glimlachte.
“De enige uitweg,” zei hij. “Ik moet verdwijnen. Het spel is uit.”
“Spel? Gaan we een spelletje doen?” vroeg zij teder en dacht tegelijkertijd
dat ze haar gezicht moest poederen, de gasten konden elk ogenblik
arriveren.
Luzjin stak zijn hand uit. Zij liet haar zakdoek in haar schoot vallen en
reikte hem haastig haar vingers.
“Het was heerlijk,” zei Luzjin en kuste haar ene en toen haar andere hand,
zoals zij het hem had geleerd.’
Nadat hij alle voorwerpen van zich heeft afgelegd (voorwerpen die hij niet eens wist
te gebruiken; een sigarettenkoker en dan twee losse, uiteraard verfomfaaide
sigaretten, om van de perzikpit maar te zwijgen) en nadat hij afscheid heeft genomen
van zijn vrouw die nog even aan poeder en gasten denkt (haar wereld is tenslotte
niet stilgevallen) loopt hij de gang in. De deur van de badkamer wordt dan niet
zomaar geopend; het is de laatste keer in zijn leven dat Luzjin ze opent en voor het
laatst sluit hij ze af. Hij bekijkt de voorwerpen in de badkamer die hem natuurlijk ook
niet meer helpen. De enige uitweg is het venster van de badkamer, de laatste en
bevrijdende ontdekking: ‘Op het ogenblik dat ijzige lucht zijn mond ingulpte, zag hij
nauwkeurig welk soort eeuwigheid gedienstig en onverbiddelijk voor hem uitgespreid
lag. De deur werd ingetrapt. “Aleksandr Ivanovitsj, Aleksandr Ivanovitsj,”
schreeuwden enkele stemmen. Maar er was geen Aleksandr Ivanovitsj.’ Was hij er
wel ooit geweest? De mol voor wie elke werkelijkheid, elke daad te groot, te
onoverkomelijk was. De hopeloos onhandige die wel moest vernietigd worden. De
weerloze Luzjin. En wat was die eeuwigheid die gedienstig en onverbiddellijk voor
hem uitgespreid lag? Vraagteken.
Onhandigheid legt ook professor Pnin aan de dag. (Pnin). Op weg naar een
conferentie stapt hij op een verkeerde trein met in zijn zak een verkeerde rede, en
dat is slechts één voorbeeld. Maar de onhandigheid van Pnin
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is niet zo absoluut als die van Luzjin. Het is een professorenonhandigheid; het
zodanig verzonken zijn in één klein deel van de wereld dat de rest zich ongenadig
wreekt.
Een greep op de werkelijkheid heeft hij niet, hoogstens op een schijnwerkelijkheid:
die van zijn boeken. En dan blijkt hij op dat gebied niet eens belangrijk.

Slachtoffer
Het duidelijkste slachtoffer van ‘onderdelen van landschappen en alle bewegingen
van levenloze voorwerpen (een revelerende paradox) die samen een verwijzingscode
vormen’ is Humbert Humbert (Lolita). Met zijn Lolita, de zelfbewuste nimfijn van wie
hij zonder meer het slachtoffer is, een Pepsi-Cola Amerika doortrekkend, vermoedt
hij netten en valstrikken die hem steeds meer insluiten. In de motelregisters leest
hij boodschappen en bedreigingen die er niet staan, zijn onrust neemt toe, en hoe
kan het anders of hij komt in een gesticht terecht, hij, de overwonnene, de
verslagene, die slechts voor zijn Lolita, een mengeling van Botticelli's Venus en
Marilyn Monroe, leefde. Niet eens uit wroeging zoals menig moralist tevreden meende
te mogen opmerken, maar gewoon uit onmacht. De wereld is ook voor hem te groot,
het verlangen naar intieme ogenblikken, het volledig opgaan in Lolita te sterk, en
hij wordt dan ook verpletterd. Dat is, voor wie de wereld en Nabokov kent, niet eens
abnormaal. Heiligen, geesteszieken en zelfmoordenaars hebben dit met elkaar
gemeen dat ze tezeer die nooit te vatten ruimte, die eindeloosheid achter de dingen
zien en dat ze daarom aan de dingen te gronde gaan. Het zijn immers niet zomaar
dingen, zoals het niet zomaar een wereld is; ze is doordrongen van ruimte en wie
zich in die ruimte verliest, zoals elke godsdienst, elke religie, elke kunst voorhoudt
en zoals slechts heel weinigen doen, is gedoemd zichzelf te verliezen. M.a.w. zelf
de ruimte te worden. De eeuwigheid die gedienstig en onverbiddelijk voor ieder van
ons uitgespreid ligt. Arme wij.
Dan is, ondanks alles, professor Charles Kinbote, die vreemde filoloog uit het
vreemde Pale Fire er beter aan toe; hij heeft alle reëel contact met de omgeving
verloren, hij leeft een zelf uitgedacht bestaan, maar dat doet hij met zoveel blinde
overgave, dat het hem zeker niet opvalt dat hij én onhandig én gek is. Het verhaal
van Pale Fire heeft veel weg van een schaakprobleem. Het is duidelijk dat achter
de samenhang van woorden, beelden, interpretaties Nabokov glimlachend zit toe
te kijken, tevreden over zijn vondsten, over het hele opzet van het boek dat niet
meer over de werkelijkheid als valstrik handelt maar dat zelf een valstrik is.
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Pale Fire
Pale Fire is een in Pope's vijfvoetige jambische versmaat geschreven gedicht van
999 verzen. De dichter is John Shade, Pope-expert en docent aan het Wordsmith
College. Door allerlei merkwaardige intriges, zoniet afpersingen, is het gedicht na
Shade's dood in handen gekomen van Kinbote, een ‘vreemde professor’, buur en
- in zijn ogen toch - huisvriend van de Shades. Kinbote, die voor één jaar het huis
heeft afgehuurd van de op studiereis zijnde rechter Goldsworth (Wordsmith en
Goldsworth; een rokade van de lettergrepen levert Goldsmith en Wordsworth op,
twee meesters van het vers in vijfvoetige jamben) geeft het gedicht met voorwoord
en voetnoten uit; het resultaat is het boek Pale Fire zoals de lezer het in handen
krijgt. Maar het is een hoogst merkwaardige verklaring geworden. Kinbote is ervan
overtuigd dat hij zijn vriend heeft geïnspireerd met zijn verhalen over zijn
geboorteland Zembla, over Karel de Geliefde, de verbannen koning, over Geheime
Politie en een beroepsmoordenaar Jack Gradus, die langzaam naar Wordsmith
komt, een tocht die parallel loopt met de verklaring van het gedicht, tot de
huurmoordenaar in de universiteitsstad aankomt om er op de koning - wie anders
dan Charles Kinbote? - te schieten en de dichter te doden. Als de politie hem
overmeestert, vertelt Gradus dat hij uit een asiel ontsnapt is. Diep onder deze
verscheidene lagen van het verhaal (het leven van Shade, hoe Kinbote hem vanuit
zijn huis met een verrekijker bestudeert, het gedicht dat met Zembla, koningen en
geheimagenten niets te maken heeft maar door Kinbote toch zo wordt verklaard,
Kinbote's herinneringen aan zijn koningsleven op Zembla, zijn ontsnapping, Gradus)
duikt langzaam maar onherroepelijk zeker de laatste, of de vermeend laatste laag
van het verhaal op: Kinbote is gek. Maar hij is niet Kinbote, niet eens de verbannen
koning van Zembla, hij is Botkin, een schoolvos die les geeft in de Russische afdeling
en die zich verbeeldt Karel de Geliefde te zijn. Dit waandenkbeeld was aan Shade,
die medelijden met zijn buur had, bekend, het was zelfs geen geheim voor de hele
universiteit die zowat buikkramp van het lachen had. Alleen Botkin denkt dat niemand
weet wie hij werkelijk is. Zodat tenslotte alleen de moordenaar echt is; al zijn zijn
slachtoffer en zijn motieven verkeerd. Gradus alias Jack Grey is inderdaad een
krankzinnige die rechter Goldsworth, die hem naar het gesticht had gestuurd, wilde
vermoorden. Een dubbele persoonsverwisseling (snelle veranderingen van een
schijnbaar reeds vaststaande werkelijkheid) maakte dat hij Shade doodschoot.
Zodat, alles bij elkaar genomen, de dichter niet alleen letterlijk werd vermoord, maar
ook figuurlijk in de interpretatie die Botkin aan zijn gedicht geeft. Pas op het einde
vallen verbeelding en werkelijkheid heel even samen in een dodend schot. Voor de
rest is het een boek vol dubbele bodems en schijnwerkelijkheden, vol verbeeldingen
en angsten die, zoals het stuk-
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ken op een schaakbord past, in welbepaalde verhoudingen tot elkaar staan; elke
zet maakt een schijnbaar (een hopelijk) logische tegenzet los. Het boek wordt dan
ook als een spiegel ervaren. Alleen is het onduidelijk wat weerspiegeld wordt en
wat zogezegd de werkelijkheid is. Waar de werkelijkheid eindigt en de twijfel begint,
waar de eeuwigheid is en waar de onvolmaaktheid, blijft een open vraag. Maar dat
is het probleem van al Nabokovs ‘helden’. Wat ze zien is misschien niet echt wat
ze zien, de werkelijkheid is misschien slechts wat zij zich ervan voorstellen, er
bestaan mogelijk wel lagen van werkelijkheid, de ene al even veel waard als de
andere, het is alleen maar een kwestie van keuze, van standpunt; de waarheid, die
ooit zo één en onomstootbaar was dat een middeleeuws kunstwerk niets anders
dan een christelijk kunstwerk kon zijn, is uiteengevallen tot een massa waarheden.
De ene werkelijkheid is een veelheid van werkelijkheden geworden.

Vermommingen
Daarom natuurlijk dat de grootste aandacht voor elk aspect, voor elke kant van de
veelzijdige diamant werkelijkheid moet worden opgebracht. Als er geen geheel meer
is dat onloochenbaar van de waarheid spreekt, dan ligt de waarheid in één van zijn
vele vermommingen, in een deel van wat vroeger een geheel was. En is zelfs het
kleinste voorwerp van het allergrootste belang. Niets bestaat immers zomaar. De
liefde van Swann voor Odette, de wandeling in Combray was toch ook niet zomaar
een liefde, zomaar een wandeling; er was een intense aandacht, het werk van een
heel leven, een geduldige, inspannende arbeid, nodig om de werkelijkheid, ooit
vanzelfsprekend en geruststellend, weer iets naderbij te komen. Ook aan deuren
die worden geopend mag dus niet zomaar worden voorbijgegaan; stel dat, bij het
openen van een deur, ineens een deel van die ruimte die zo gedienstig en
onverbiddelijk ligt te wachten, opflitst, dat een schijnbaar verstrooid en alledaags
gebaar ons onverwacht doet doorstoten naar die ene, alles overrompelende
werkelijkheid die ons zo hulpeloos maakt. ‘Ergens in het hart van alle
ondervindingen,’ schrijft Lawrence Durrell in zijn Alexandria Quartet, ‘is een orde
en een samenhang die we zouden kunnen betrappen als we maar achterdochtig,
liefhebbend genoeg of geduldig genoeg waren.’ Om die samenhang is het Nabokov,
is het elk eigentijds schrijver te doen, en dat die samenhang zich slechts vaag en
al te kort openbaart, dat de laatste zin altijd ‘and much, much more’ moet luiden,
hoort er dan maar bij. Een boek, een oeuvre is tenslotte slechts in die mate belangrijk,
dat het uit de werkelijkheid achter de werkelijkheid voortkomt, ernaar verwijst en er
dan weer in verdwijnt.
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Dictatoriale elite valt kerk aan
Bisschoppen van Zuid-Amerika komen steeds meer op voor
onderdrukten
Gonzalo Arroyo S.J.
Vorig jaar augustus gebeurde in Ecuador iets op het gebied van gewelddadige
onderdrukking, dat in de geschiedenis van het Zuidamerikaanse continent tot dan
toe nog niet was voorgevallen. De militaire regering van dat land besloot in Riobamba
zeventien bisschoppen, vijfentwintig priesters, vijf religieuzen en twaalf leken te
arresteren en het land uit te zetten. De bisschoppen waren uit Brazilië, Argentinië,
Chili, Spanje, Mexico, Paraguay, Venezuela en de Verenigde Staten. Zij waren
gekomen op uitnodiging van Mgr. Leonidas Proaño, de bisschop van Riobamba,
bekend om zijn krachtige inspanning voor de Indianen in de landbouwprovincie
Chimborazo. Deze stellingname heeft hem de haat van de grootgrondbezitters in
dat gebied en van de rechtse partijen in het hele land op de hals gehaald. Het doel
van de bijeenkomst in Riobamba was de bisschoppen te informeren over het
pastorale experiment dat daar werd uitgevoerd en uitwisseling van ervaringen.
Donderdag 12 augustus viel de politie onverwachts de vergadering in Riobamba
binnen met de wapens in de hand. Ze arresteerde de daar verzamelde bisschoppen
en de priesters en vervoerde hen in autobussen naar de hoofdstad Quito, waar ze
in de kazerne van het 2e regiment werden vastgezet. Mgr. Proaño werd onmiddellijk
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebracht, waar hij van verschillende
dingen beschuldigd werd. In de eerste plaats werd alle bisschoppen verweten
Ecuador klandestien te zijn binnengekomen; verder werden hun subversieve
bedoelingen verweten met hun bijeenkomst en inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van Ecuador. Tenslotte wees men op het feit dat een groot aantal
van de samengekomen bisschoppen ‘moeilijkheden had met hun respectieve
regeringen’.
Door de ‘goede betrekkingen’ tussen de militaire regering en de Kerk - en door
intensieve bemiddeling van de nuntius en andere diplomaten - werden de
gevangenen na dertig uur vrijgelaten, maar geen enkele van de beschuldigingen
werd ingetrokken. Integendeel, zij werden voor de televisie herhaald door de
plaatsvervangende Minister van Binnenlandse Zaken, die ‘bewijsstukken’ toonde.
De kardinaal van Quito zei hiervan: ‘Het feit
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dat bisschoppen uit het buitenland, die voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd,
aantekeningen hebben gemaakt, kan niet worden uitgelegd als een subversieve
houding van politieke aard; evenmin kon dit leiden tot een samenzwering tegen de
regering en het land. Deze bijeenkomst van de bisschoppen brandmerken als een
samenkomst met een politiek karakter, die de staat dwingt om de wet op de nationale
veiligheid toe te passen, is een zienswijze die nergens op lijkt en zeer te betreuren
is.’
Wanneer we willen trachten deze gebeurtenis te verklaren, moeten we allereerst
vaststellen dat deze ongewone maatregel van de regering van Ecuador, niet
uitsluitend verklaard kan worden uit het binnenlands beleid van Ecuador. De militaire
regering heeft tot nu tot nog nooit haar toevlucht behoeven te nemen tot zulke
drastische maatregelen als in andere landen van Zuid-Amerika worden gebruikt: er
heerst in het land een betrekkelijke conjuncturele voorspoed (dank zij de olieproduktie
in het oostelijk gebied, waar de laatste jaren belangrijke olievelden zijn ontdekt), de
linkse politieke organisaties zijn zwak, het industrieproletariaat is een minderheid
van de bevolking en de boeren zijn praktisch ongeorganiseerd.

Zwakke Junta
De militaire junta, met generaal Duran als sterke man, die in januari 1976 door een
putsch zonder bloedvergieten president Rodriguez Lara heeft afgezet, heeft de
steun van het ‘moderne’ deel van de oligarchie dat zeer nauw gelieerd is aan
kapitalistische belangen. Zij maakt een zwakke indruk tengevolge van interne
onenigheid en is niet in staat een samenhangend regeringsprogram op tafel te
leggen. Gezien de godsdienstigheid van de Indianen en van de hele bevolking en
gezien de macht van de Kerk als instituut kon deze actie tegen de bischoppen nooit
uitsluitend door deze zwakke en instabiele regering ondernomen zijn. Deze regering
heeft - anders dan een aantal andere regeringen in Zuid-Amerika - gewelddadige
onderdrukking door politie en leger nog niet tot systeem verheven.
Men moet deze actie wel zien in het kader van die andere militaire regeringen
die op grote schaal geweldaddige onderdrukking toepassen op de meer progressieve
sectoren van de Kerk in Zuid-Amerika. Dat gebeurt volgens een gecoördineerd
strijdplan, zoals dat van de Boliviaanse militairen, dat uitgewerkt werd met behulp
van de C.I.A. en bekend werd in 1975.
In het perspectief van deze methodes lijkt wat in Riobamba gebeurde, een ernstige
waarschuwing aan het adres van de Kerk in de verschillende landen. Daar treden
thans progressieve stromingen op die een bedreiging kunnen vormen voor het
politieke evenwicht, zoals het Rockefeller-rapport in 1969 en dat van de Rand
Corporation in 1971 hebben ‘aangetoond’. Dan betekent deze actie dat de militaire
regeringen er geen twijfel over willen laten bestaan dat zij voortaan niet zullen
aarzelen zelfs de hoog-
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ste kerkelijke waardigheidsbekleders aan te pakken, als dat nodig mocht zijn. De
beschuldiging dat het in Riobamba ging ‘om een aantal bisschoppen die
moeilijkheden hadden met hun eigen regeringen’, lijkt in deze richting te wijzen.

Hardhandig
Tekenend zijn de dingen die zich afspeelden op het vliegveld van Santiago bij de
terugkeer van de drie Chileense bisschoppen die aan de bijeenkomst van Riobamba
hadden deelgenomen. In de pers had men hen van te voren al gedoodverfd als
‘politieke misdadigers’ en ‘verraders’, waardoor volgens een verklaring van het
permanente comité van de Chileense bisschoppen ‘een klimaat van vijandigheid
tegen de Kerk in het leven werd geroepen met als doelwit de drie bisschoppen’. Op
het vliegveld had een in alle haast in elkaar gezette manifestatie plaats, waar het
zeer hardhandig toeging. Er namen ook bepaalde (door de bisschoppen ter plaatse
geidentificeerde) leden van de geheime politieke politie, de DINA, aan deel.
Al deze dingen kunnen slechts in hun samenhang begrepen worden als wij ze
zien in het licht van de situatie in Zuid-Amerika op dit ogenblik.

De huidige situatie
De directe oorzaken van de gewelddadige onderdrukking die zich van het zuiden
naar het noorden schijnt uit te breiden, zoals de gebeurtenissen in Riobamba, maar
ook minder bekende in Columbia, Midden-Amerika en de Caraïbische eilanden, is
niet zo moeilijk te geven: men wil allereerst de progressieve stromingen neutraliseren
en uitschakelen in de mate waarin zij de rechten van de onderdrukte klassen
verdedigen en daardoor een politiek obstakel worden voor de maatregelen die de
militaire regeringen menen te moeten nemen.
Maar er zijn veel bredere en diepere achtergronden. De economische recessie
over de hele wereld en de ernstige crisis die ontstaat door de herstructurering van
het economische systeem door het transnationale kapitalisme, resulteert
noodzakelijkerwijze in een grotere uitbuiting van de arbeidersmassa's in de landen
die men Derde Wereld noemt. Dat leidt weer tot een versterking van de autoritaire,
meestal militaire regimes in Zuid-Amerika, volgens de Monroeleer min of meer de
bijwagen van het Noordamerikaanse imperialisme. De recessie, die veel harder
toeslaat in de randgebieden dan in de ontwikkelde landen, legt aan de landen van
Zuid-Amerika, zowel als aan het merendeel van de arme landen, een nieuwe
economische rol op.
In de zeventiger jaren worden de projecten voor een economische nationale
vooruitgang opzij geschoven door de elitegroepen die op dat moment
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Gewelddadige onderdrukking
In de pers wordt regelmatig melding gemaakt van arrestaties, martelingen,
moorden op priesters en religieuzen in Zuid-Amerika. De repressie laaide
vooral op sinds 1975. Een paar feiten.
In Argentinië zijn in februari 1976 twee priesters uit de arbeiderswijken
van Buenos Aires vermoord; op 4 juli van datzelfde jaar drie priesters en
twee seminaristen, ook in de hoofdstad; 18 juli 1976 worden de lijken van
twee priesters gevonden in La Rioja, in het noord-westen van het land.
Een paar dagen later komt Mgr. Angelelli, beschouwd als de meest
vooruitstrevende diocesane bisschop van het Argentijnse episcopaat, om
bij een merkwaardig ‘auto-ongeluk’, waar nog steeds geen opheldering
over is.
In Brazilië wordt Mgr. Hypolito, bisschop van Nova Iguacu, een volkswijk
van Rio de Janeiro, op 22 september 1976 aangevallen door leden van
een fascistische groepering (de Braziliaanse anticommunistische
beweging), een nieuwe organisatie die zich voornamelijk inspireert op de
beruchte Argentijnse A.A.A. Hij wordt bont en blauw geslagen,
vastgebonden en naakt achtergelaten in een verlaten buurt, nadat men
hem met de dood had bedreigd. Deze bisschop is bekend om zijn talrijke
protesten tegen een andere paramilitaire uiterst rechtse groepering, het
‘Escadron van de dood’.
Op 15 juli 1976 worden pater Rololfo Lunkenbein, van de salesiaanse
missie van Merure (Mato Grosso) bij de Bororo-indianen, en twee indianen
van die missie gedood door grondeigenaren die het land van de indianen
willen hebben. 11 oktober 1976 wordt de jezuïet Joao Bosco Burnier,
geparenteerd aan de voorname families van het regime, doodgeschoten
toen hij pastoraal werk deed bij de Bakairi-indianen van de Mato Grosso;
de bisschop van de plaats, Mgr. Casaldaliga, die hem vergezelt, staat
erbij. De jezuïet en de bisschop protesteerden tegen de onrechtmatige
arrestatie en de martelingen van twee vrouwen uit de streek.
In Paraguay worden zes jezuïeten van het Christus-Koningcollege in
Asunción ervan beschuldigd de marxistische infiltratie te steunen en het
land uitgezet. Dit is onder de regering Stroesner een gangbare praktijk.
In San Salvador wordt in maart 1977 pater Rutilio Grande gedood. Twee
maanden later, op 19 mei, dringt een gewapende macht, bestaande uit
mannen van de nationale garde, de politie en het leger, ondersteund door
tanks, geschut en zelfs vliegtuigen, Aguilares binnen, het plaatsje waar
pater Grande gewerkt had. Zij grendelen het stadje af, ontheiligen de kerk
en maken er hun bivak van; ze nemen de drie nog daar werkende paters
jezuïeten, Salvador Carranza, Josó Luíz Ortega en Marcellino Perez,
gevangen, brengen hen naar de grens en dragen hen daar over aan de
geheime politie van Guatemala.
Een andere manier van onderdrukking is bisschoppen hun diocees en
het land uitzetten. Dit gebeurde o.a. met de bisschop van Salto in Uruguay
en met bisschop Frenz van de Chileense lutherse kerk.
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aan de macht zijn in Zuid-Amerika. Dat brengt van de ene kant met zich mee een
concentratie van inkomsten in de handen van de plaatselijke bourgeoisieën, die
zeer nauw verbonden zijn met de belangen van de multinationals, en van de andere
kant werkloosheid, teruggang van het reële inkomen en zelfs honger voor een
groeiend aantal arbeiders en mensen van de middengroepen. Het meest frappante
voorbeeld is de economische ‘shock’-politiek van de regering Pinochet vanaf 1975
in Chili, waarvan de rampzalige gevolgen bekend zijn. Men zou ook kunnen wijzen
op het mislukken van de Braziliaanse ‘wonder’-economie. Dergelijke economische
herstructureringen moeten, om iedere oppositie uit te schakelen, wel hun toevlucht
nemen tot het omverwerpen van elk democratisch politiek systeem. Zo zijn de
successieve staatsgrepen en het installeren van militaire regimes in Brazilië,
Argentinië, Peru, Bolivia, Ecuador, Uruguay en Chili een teken van de economische
veranderingen in het economische systeem over de hele wereld. Zij vormen het
bewijs voor de ‘Realpolitik’ die Kissinger en Nixon in 1969 hebben opgezet; die
hebben niet geaarzeld bepaalde regeringen te ‘destabiliseren’, zoals bv. die van
Allende in 1973.
Met nadruk moet gesteld worden dat een dergelijke situatie bewijst dat de
heersende groeperingen ter plaatse - die hulptroepen zijn van het internationale
kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme - niet meer wettig aan de macht zijn.
Om het afbrokkelen van hun politieke hegemonie te voorkomen moeten zij tegenover
het opdringen van de volksmassa's - een opvallend verschijnsel tegen het eind van
de zestiger jaren - hun toevlucht nemen tot de strijdkrachten en tot een manier van
regeren die gewelddadige politieke onderdrukking (met gerechtelijke procedures
en politiemethoden) toepast tegen alle tegenstanders, waaronder thans zowel de
Kerk zich bevindt als die groepen die verbonden zijn met democratische en liberale
tradities.

Institutioneel geweld
De explosie van institutioneel geweld op economisch en politiek terrein - waardoor
in de landen van het zuiden vooral een klimaat van angst geschapen wordt - brengt
de mislukking van het kapitalisme in zijn nieuwe fase van internationalisering aan
het licht: het kapitalisme is altijd in verband gebracht met democratie en liberalisme,
maar thans kan men niet meer democratisch regeren op dit continent, dat overigens
beschouwd wordt als een integrerend bestanddeel van de westerse wereld, die men
‘vrij’ noemt. De ‘normale’ manier van regeren is de dictatuur en de ‘abnormale’
manier is de vrije democratie, eigen aan geïndustrialiseerde landen. Dit falen van
de democratie in de afhankelijke kapitalistische landen en de uitdaging van een
socialisme als dat van Allende, hebben de kapitalistisch-dictatoriale ideologie
versterkt, die tracht dictatoriale regimes te rechtvaardigen.
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Militaire ideologie
De vervolging van de Kerk kan niet uitsluitend verklaard worden door haar
verdediging van de rechten van de mens. Er zijn veel diepere oorzaken, die
samenhangen met de fundamentele tegenspraak tussen het christendom en de
leer van ‘de nationale veiligheid’.
Deze leer is het eerst samenvattend uiteengezet in het boek Geopolitico do Brasil,
in 1957 gepubliceerd door generaal Golbery do Coutoy Silva. Hij was de belangrijkste
theoreticus van de opvattingen die zouden leiden tot de staatsgreep van 1964 tegen
de regering Goulart. Zijn gedachten hebben het militaire spraakgebruik in Brazilië
beheerst en werden verspreid door de Hogere Krijgsschool, gesticht in 1949, ook
wel de ‘Braziliaanse Sorbonne’ genoemd. De school stond onder invloed van
bepaalde Noordamerikaanse militaire kringen, waar de generaal in de veertiger
jaren geweest was.
De doctrine van Golbery stamt in oorsprong van de strategie van de ‘inperking’
(containment), die na de oorlog de politieke en militaire kringen in Washington
beheerste. Toen ging het erom de dreiging van de Sovjet-Unie in te perken tot
West-Europa. Later breidde die ‘containment’ zich uit over de hele wereld. Het
belangrijkste is echter niet deze strategie nader te ontleden, maar wel te zien welke
nieuwe politieke rol hierdoor aan de militairen werd toegewezen. In de context van
de ‘containment’ werd in 1947 de National Security Act uitgevaardigd door de
Amerikaanse regering. Daaruit kwamen voort de National Security Council en de
CIA. Aangezien deze twee organen de facto onttrokken kunnen worden aan de
jurisdictie van het Congres en van het Hoog Gerechtshof op alle punten die de
defensie, de nationale veiligheid en de buitenlandse politiek betreffen, worden
hierdoor de constitutionele prerogatieven van de gewone staatsorganen beperkt.
Er zijn mensen die beweren dat de National Security Act ongrondwettelijk is, omdat
ze in strijd is met de democratische staat zoals die gedacht werd in de
Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten.
Een feit is dat wat als gevaar aanwezig is in de Verenigde Staten, werkelijkheid
is geworden in Brazilië in 1964 en later in andere Zuidamerikaanse staten. In de
eerste plaats omdat deze wet op de nationale veiligheid de militairen een institutioneel
en doctrinair model levert, nl. de geopolitiek en de geostrategie.
De geopolitiek, die zich aandient als een filosofie, beschouwt de staten als de
enige rechtmatige bezitters van macht. Niet zozeer met betrekking tot het voor ieder
volk noodzakelijke gebied op zichzelf, doch gezien als een bepaald onderdeel van
de twee blokken die de wereld beheersen.
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Confrontatie
Volgens Golbery vormt ‘het heersende antagonisme’ tussen het democratische en
christelijke Westen en het communistische en materialistische Oosten een ernstige
bedreiging van de vrije wereld, die dus haar ‘defensieve krachten’ moet versterken.
Deze confrontatie tussen de beide blokken is tegelijk de fundamentele werkelijkheid
en het laatste princiep van de politiek. Waarbij het niet alleen gaat om de economie
of om gebiedsaanspraken, maar vooral om de ideologie.
Daardoor wordt oorlog iets totaals en permanents. De oorlog is totaal, omdat ze
betrekking heeft op alle menselijke activiteiten en een beroep doet op alle mogelijke
vormen van geweld, aangezien de vijanden niet door grenzen van elkaar gescheiden
zijn. Omdat de agressie van buiten èn van binnen kan komen, moet men de nationale
defensie opnieuw omschrijven en die wordt uiteindelijk bepaald door inpassing in
een van de beide blokken. Neutraliteit is niet meer mogelijk.
Zo wordt de nationale veiligheid een uitvloeisel van de tweepoligheid van de
wereld en een plicht voor elk land, dat alle beschikbare middelen moet gebruiken
om zich te weer te stellen tegen het voornaamste gevaar, het communisme.
Zuid-Amerika is dus in staat van oorlog met het communisme, omdat zijn natuurlijke
plaats aan de zijde van de westerse wereld is.
De geostrategie is de tweede wetenschap waarop Golbery zijn ideologie van
nationale veiligheid baseert. Terwijl de politiek de ‘nationale doeleinden’ formuleert
en zich de ‘middelen voor nationale macht’ verschaft, werkt de strategie de plannen
uit die het mogelijk maken die doeleinden te bereiken met behulp van de beschikbare
middelen.
De ‘permanente nationale doeleinden’ omvatten de onafhankelijkheid, de
souvereiniteit, de democratie, de nationale eenheid, de economische ontwikkeling
en de sociale vrede, de samenwerking en solidariteit tussen Zuidamerikaanse volken;
de ‘nationale doeleinden op korte termijn’ zijn dat deel van de permanente doeleinden
dat in de huidige fase van de nationale macht kan worden verwezenlijkt. Al die
doeleinden worden vastgesteld door de nationale elitegroepen, d.w.z. de militairen,
zoals wij nog zullen zien.
De strategie van de totale oorlog omvat vier elementen:
de economische strategie, waarvan het doel de vooruitgang is,
ondergeschikt aan de vooruitgang van de nationale macht;
de politieke strategie, die de activiteiten van de staat en van de privé
organisaties richt op de mobilisatie van de natie tegen het internationale
communisme;
de psychologische strategie, die de opvoeding, de massamedia, de tra-
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ditie, het culturele erfgoed, de moraal en de godsdienst gebruikt om de
nationale macht te vergroten; en tenslotte
de militaire strategie, waartoe behoren militair ingrijpen en
uitzonderingsmaatregelen (staat van beleg, gewelddadige onderdrukking,
martelingen, enz.) overeenkomstig hetgeen wenselijk is in de totale
strategie.

Nationale veiligheid
Nu begrijpt men Golbery als hij nationale veiligheid definieert als: ‘de betrekkelijke
mate van zekerheid die de staat biedt aan het nationale collectief om zijn doeleinden
te bereiken en veilig te stellen, niettegenstaande de binnen- of buitenlandse
tegenwerking die werkelijk bestaat of gevreesd wordt’. De nationale veiligheid neemt
dus de afmetingen van een gebod aan. De koude oorlog speelt zich af op het
politieke, militaire, economische en psychosociale plan, waarop ook de vijanden
een rol spelen, zowel binnen- als buitenlandse.
De economie moet volgens Golbery ondergeordend zijn aan de veiligheid van de
natie. Dat verstaan de militaire regimes als ondergeordend aan het transnationale
kapitalisme, omdat de nationale en continentale integratie moet worden nagestreefd
onder leiding van de heersende macht in de vrije wereld, de Verenigde Staten.
De elitegroeperingen die geroepen zijn deze globale strategie te voeren, zijn de
strijdkrachten. De burgers hebben het vaderland verraden doordat ze zich
onbekwaam getoond hebben de nationale macht te doen groeien en zodoende de
nationale veiligheid te verzekeren. Door hun verdeeldheid verzwakken ze het land;
hun demagogie en corruptie hebben de natie op de rand van een faillissement
gebracht. Daarom moeten de militairen zich van de macht meester maken, zich
opofferend voor een taak die niet de hunne is, om op die manier de natie te redden
en de christelijke en democratische waarden te beschermen die het erfgoed van
het Westen zijn. Zij beschouwen zich als met een providentiële taak bekleed om
het vaderland te redden door een totalitaire oorlog te voeren tegen de vijand, die
overal geïnfiltreerd is.
Het is dan ook in deze logica een eerste vereiste de wetgeving en de instituties
van het land aan te passen aan de staat van binnenlandse oorlog door het burgerlijke
bestuursapparaat en de rechterlijke macht onder te ordenen aan het gebod van de
nationale veiligheid en door hun toevlucht te nemen tot uitzonderingsmaatregelen
om de vooruitgang en de groei van de nationale macht tot stand te brengen. Daarom
vechten de strijdkrachten in principe voor democratie en vrijheid, fundamentele
componenten van de ‘permanente doeleinden’ van de natie en waarden die eigen
zijn aan het vrije Westen. In feite echter eist de nationale veiligheid het tijdelijk
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offer van die vrijheden en van de democratie, omdat de excessen van het burgerlijk
bestuur die in gevaar gebracht hebben.

Kritiek
Het wordt tijd dat we deze ideologie aan kritiek onderwerpen en wij doen dat aan
de hand van Prof. M. Schooyans, professor aan de Universiteit van Leuven, in zijn
boek Destin du Brésil (1973).
‘De militante strijd’, het postulaat waarop de conclusies van Golbery berusten, is
al niet zo evident meer na de beëindiging van de koude oorlog. De communistische
regimes zijn ook in ontwikkeling en onderling ook tot sterke tegenstellingen gekomen;
het marxisme als theorie en ideologie is ook niet meer eenduidig. Van de andere
kant zoeken de Verenigde Staten en Rusland ontspanning.
Overigens brengt dit postulaat het Zuidamerikaanse continent terug tot de status
van satelliet van de economie van de V.S., met al de heilloze gevolgen die we al
besproken hebben.
Maar het is vooral de christelijke ethiek die aangetast wordt door de filosofie die
aan dit ‘antagonisme’ ten grondslag ligt: de categorie vriend-vijand, die wezenlijk is
voor de leer van de nationale veiligheid, is niet een simpele vaststelling van conflicten
die nu eenmaal inherent zijn aan elke menselijke samenleving; het is de stelling dat
de totale oorlog, permanent en over de gehele wereld, het fundament van de politiek
is. Daarom keren Golbery en zijn volgelingen de uitspraak van Clausewitz om en
stellen dat de politiek de voortzetting is van de oorlog met andere middelen. In
concreto komt dat neer op een waardering van het communisme als het absolute
kwaad en het kapitalisme als het absolute goed. Het christendom heeft altijd het
manicheïsme verworpen, met inbegrip van het politieke.
De nieuwe opvatting van de staat volgens de ideologie van de nationale veiligheid
betekent een bewuste breuk met de democratische politieke opvatting van de
westerse wereld, volgens welke het volk de drager is van de souvereiniteit.
Schooyans spreekt hier van een staat die tot eigen zelfstandigheid is gebracht en
de natie opslokt. ‘Het is de staat die vaststelt welke invloed de heersende
tegenstellingen hebben op de natie, maar het zijn diezelfde heersende
tegenstellingen die de machtsconcentratie van de staat rechtvaardigen’. Daar komt
het totalitaire karakter van de staat vandaan: overtrekking van de functies van de
president en de nationale veiligheidsraad (die totaal geen rekening houdt met de
volksvertegenwoordiging); onderdrukken of muilkorven van de wetgevende macht;
onderwerpen van de rechterlijke macht aan de geboden van de nationale veiligheid.
Tenslotte, omdat de oorlog totaal is en de staat verantwoordelijk voor de nationale
veiligheid, zijn de militairen alleen in staat het volk te leiden, samen met bepaalde
burgerambtenaren.
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Nationale veiligheid en kerk
De ideologie van de militaire regimes in Zuid-Amerika vormt de uiteindelijke verklaring
van de gewelddadige vervolging van christenen en van de harde waarschuwing
aan de Kerk als instituut. In de ogen van de militairen wordt deze gewelddadige
onderdrukking niet alleen gerechtvaardigd door politieke overwegingen, nl. de vaste
wil zich te verzetten tegen de reacties van bepaalde christenen. De vervolging komt
ook voort uit de psychosociale strategie: de Kerk - die nog zeer veel invloed heeft
in Zuid-Amerika - zou de onderdrukking die de militairen tegen het volk uitvoeren,
kunnen legitimeren. Daartoe gebruikt men van het christendom slechts die elementen
die kunnen helpen om de mensen te mobiliseren tegen de werkelijke of vermeende
dreiging van het internationale communisme. De militairen interesseren zich niet
voor de intrinsieke waarde van het geloof, maar voor de christelijke symbolen die
verbonden zijn aan de westerse beschaving.
De vraag is nu tot hoever de Kerk bereid is het spel van de militairen en van de
bourgeoisie die ervan profiteert, mee te spelen en zich te lenen voor de rol van
ideologische legitimatie die haar wordt toebedacht. De kerk zou als opvoedster van
de ongeletterde massa's, zich met de staat in een verbond moeten inspannen een
nieuw vaderland tot stand te brengen, bevrijd van demagogische excessen,
gebaseerd op het christelijk erfgoed van de westerse wereld.
Hoe de Kerk hier op lange termijn op zal reageren, is moeilijk te zeggen. Op het
ogenblik vertoont zij nogal wat tegenstrijdigheden. Er bestaan binnen de Kerk naast
elkaar conservatieve (soms zelfs integristische) stromingen; stromingen (misschien
de talrijkste) die trouw zijn aan Vaticanum II en open staan voor de ‘sociale leer van
de Kerk’, maar meer bezorgd voor het communistische gevaar dan voor de
problemen die volgen uit een kapitalistische dictatuur: tenslotte linkse stromingen,
die in de geest van de Bisschoppenconferentie van Medellin in 1968 - waar men
gesproken heeft van ‘bevrijding van het neo-kolonialisme’ - zich inzetten voor de
volksmassa's die getroffen worden door werkloosheid, sociale discriminatie en
gewelddadige onderdrukking. Het proces van reacties van de Kerk loopt van
onderwerping tot oppositie en kan sneller of langzamer gaan al naar gelang de
desintregatie van de economie en de politiek.

Brief van de Braziliaanse bisschoppen
Vooral vanaf 1975 beginnen de reacties op de leer van de nationale veiligheid
talrijker te worden, wat ongetwijfeld verband houdt met het toenemen van de
gewelddadige onderdrukking. Het gaat nu niet meer alleen om studies van sociologen
of bepaalde groeperingen van christenen, maar
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om een eerste openlijke stellingname van het episcopaat. Hiervan is de herderlijke
brief van de Braziliaanse bisschoppen de belangrijkste.
Dit stuk houdt ongetwijfeld verband met de toename van de gewelddadige
onderdrukking in Brazilië. De bisschoppen beperken zich niet tot het gedetailleerd
vermelden van feiten (moorden, de ontvoering van Mgr. Hypolito, de moord op P.
Burnier, het spreekverbod voor Helder Camara, de perscensuur, de vervolging van
burgergroepen: juristen, journalisten, intellectuelen en het veelvuldig voorkomen
van mishandeling en afpersing door de politie). Zij wijzen de personen aan die
verantwoordelijk zijn ‘voor een dergelijke golf van perversiteit in steeds toenemende
en alarmerende proporties... misdaden die een geraffineerde graad van wreedheid
hebben bereikt’; zij beklagen zich ook over de ‘factoren’ die een dergelijke toestand
laten voortbestaan: gebrek aan rechtvaardigheid voor de armen, straffeloosheid
voor misdadige politiemensen, slechte verdeling van de grond en discriminatie, waar
de Indianen het slachtoffer van zijn.
Maar de bisschoppen gaan nog verder: zij pakken de ernstige vraagstukken van
een extreem rechtse staat aan, van het economische planning-model en van de
politieke filosofie van het regime, de nationale veiligheid. De leer van de nationale
veiligheid, volgens welke ‘de staat vrijheid en mensenrechten geeft aan de burgers
en aan het volk’, gaat volgens de Braziliaanse bisschoppen tegen de grondwet in.
Zij stellen nogmaals dat de staat de plicht heeft het recht op vrije vereniging te
erkennen en te bevorderen; zo vallen zij het ‘nationalisme’ aan dat het regime huldigt
en waarschuwen zij tegen ‘de bekoring voor hen die aan de macht zijn om de plicht
van het volk tot loyaliteit jegens het land te verwarren met loyaliteit jegens de staat,
d.w.z. de regering. De staat stelten boven het land betekent een overschatting van
de veiligheid van de staat en een onderschatting van de veiligheid van de enkeling.
Dat is hetzelfde als het volk tot zwijgen brengen en het dompelen in een klimaat
van angst.’

Vaticaan zweeg
Het Vaticaan heeft - evenals de Wereldraad van Kerken, die anders zo'n groot
verdediger is van de rechten van de mens - gezwegen bij deze zo ernstige
gebeurtenissen, misschien vanwege de diplomatieke rol die het meent te kunnen
spelen en die soms enige terughoudendheid vereist; misschien ook uit respect voor
de relatieve autonomie van de christengemeenschappen en de verantwoordelijke
bisschoppen, zoals de apostolische brief ‘Octogesima adveniens’ aangeeft. Toch
valt het te betreuren dat de hiërarachische Kerk, met name op het hoogste niveau,
gecompromitteerd schijnt te zijn met het wereldkapitalisme en de
onrechtvaardigheden ervan en haar profetische rol niet vervult door openlijk en
moedig positie te kiezen, wat hoop zou geven aan al die christenen in Zuid-Amerika
die ge-
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confronteerd worden met een dramatische situatie die voorzover men zien kan,
geen enkele uitkomst biedt. Vooral wanneer de ideologie van de nationale veiligheid
een beroep doet op christelijke waarden en het merendeel van de militaire leiders
een militant christendom belijden, maar tegelijk het instituut zelf aantasten.
We moeten ons nu twee vragen stellen. Allereerst: is er een grens aan de
gewelddadige onderdrukking? Kan men - verondersteld dat de crisis van het westerse
kapitalisme nog enige jaren doorgaat en daardoor de militaire regimes in
Zuid-Amerika dwingt hun gewelddadige onderdrukking van de bevolking nog te
verscherpen - zonder ophouden doorgaan zijn toevlucht te nemen tot martelingen,
een voortdurende staat van beleg, het invoeren van een verklikkerssysteem en
geheime politie die onttrokken is aan elke controle? Is er niet een drempel bij het
overschrijden waarvan de gewelddadige onderdrukking, doordat ze ondraaglijk
wordt, haar effect verliest, omdat de onderdrukten toch niets meer te verliezen
hebben en dan in plaats van zich te onderwerpen in opstand komen, zelfs met
gevaar voor eigen leven? In Chili, in Bolivia en in Argentinië (waar een
goedgeorganiseerde arbeidersbeweging bestaat) lijkt de onderdrukking die fatale
grens bereikt te hebben; ze is namelijk tot ‘totale oorlog’ geworden doordat ze
letterlijk een deel van de bevolking tracht uit te schakelen. Hoewel er nog ‘orde
heerst’ in deze landen zou een voortzetting van de politiek der Verenigde Staten die nog altijd slaafs gevolgd wordt door de elitegroepen - in de toekomst een opstand
van de bevolking ten gevolge kunnen hebben.
De tweede vraag is nog verontrustender voor ons, omdat ze ons onmiddellijk
aangaat. Als men aanvaardt dat de internationalisering van het kapitaal de wereld
meer één maakt en de onderlinge afhankelijkheid van de landen verhoogt, wordt
de gewelddadige onderdrukking van de Derde Wereld de verantwoordelijkheid van
iedereen en vooral van hen die deze economische orde internationaal beheersen.
Kan men deze gewelddadige onderdrukking beperkt houden tot de ‘rand’gebieden?
Is geweld niet besmettelijk? Zou het niet kunnen overslaan op de geïndustrialiseerde
landen?

Het gevaar voor het Westen is zonneklaar. De juridische grondslagen die
de rol van de uitvoerende macht van het Pentagon versterken (de National
Security Act), kunnen het democratische systeem van de Verenigde
Staten, als het nodig is veranderen in een autoritaire macht, die haar
legitimatie vindt in de leer van de nationale veiligheid.
Zal de regering Carter voor de komende tijd helder genoeg inzien dat de
‘orde’ die er heerst in Zuid-Amerika zwanger is van bedreigingen voor
het overleven van de democratie, zelfs in de geïndustrialiseerde landen?
Hebben degenen die in Europa de leiding hebben, ook enige notie van
deze dreiging?
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Onbekende groten uit de Spaanse literatuur
J. Lechner
De gemiddelde Nederlander heeft - na voltooiing van een middelbare school - zoal
geen grote belezenheid dan toch een aardig overzicht van wat er in het Franse,
Duitse of Engelse taalgebied aan literatuur ‘te koop’ is. Voor wat betreft Spanje is
het meestal wel met Don Quichote van Cervantes bekeken. Toch heeft Spanje een
1
rijke - ook hedendaagse - literatuur. Men zou kunnen spreken van Onbekende
groten als men kijkt naar Jorge Guillén, Juan Larrea en de Nobelprijswinnaar Juan
Ramón Jiménez. Op hen gaan we in dit tweede artikel ‘over Spaanse literatuur’ wat
nader in.
Naast de mensen van '98 schreven ook anderen, vóór de Burgeroorlog de grootste
exodus van Spanjaarden uit de geschiedenis op gang bracht. José Ortega y Gasset
(1883-1955) - vriend van Huizinga, in 1933 door een Leids historisch dispuut
uitgenodigd en hier lezingen houdend in 1936 (‘Cuestiones holandesas’ is er een
neerslag van) - studeerde filosofie in Marburg en deed wat Unamuno predikte:
Europa binnenhalen in Spanje. Hij deed dat door de vertalingen die verschenen in
zijn tijdschrift Revista de Occidente (1923-1936), het belangrijkste tijdschrift van
Spanje in deze eeuw, vanaf 1963 voortgezet door zijn zoon José Ortega Spottorno,
en door vertaalde werken uitgegeven door de gelijknamige uitgeverij. Ook door wat
hij zelf schreef, met een van de briljanste pennen van deze eeuw, vanaf 1902 - hij
was toen negentien - tot zijn dood. En meer nog, door zijn colleges en lezingen in
Spanje; tevens bracht hij Spanje in Europa en Spaans-Amerika, op dezelfde wijze.
Aan Brouwer en Geers danken wij vertalingen, maar veel ligt er nog dat belangrijk
is voor Europa.
Dan is er de Galiciër Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936), mengeling van
proto-bohémien en grand seigneur. Hij begon zijn carrière met beschrijvingen verhalen en toneel - van het nog half feodale leven op het dromerige, in een waas
van poëtische bijgelovigheid gehulde platteland van zijn streek, waar ook de vlammen
van het geweld plotseling hoog uit konden oplaaien, en eindigde als bijtend graveur
van de kwalen van

1

Zie J. Lechner, Over Spaanse literatuur, Streven, augustus 1977, blz. 982 e.v.
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Spanje in zijn latere toneel en zijn romancyclus over de uitgaande 19e eeuw. L.P.J.
Braat maakte een knappe vertaling van zijn Sonatas.
Maar er was ook de begaafde dichtersgeneratie die kristalliseerde rond het derde
eeuwfeest van Góngora's dood, in 1927; grote dichters, cosmopolitische geesten,
maar herkenbaar Spanjaarden. Door zijn tragische dood kent men hier vooral García
Lorca, en dan nog zeer eenzijdig. Als persoon hermetischer, niet die zeldzame
uitstraling hebbend waar iedereen het nóg over heeft die Lorca gekend heeft, maar
als dichter (hij schreef ook proza) zeker even belangrijk, een andere Andalusiër:
Luis Cernuda (1902-1963). Andalusië is een streek die door de eeuwen heen op
ieder gebied grote kunstenaars heeft opgeleverd en in al haar uitingen veel
ingetogener, verfijnder en intelligenter is dan het volksvermaak, dat hier en in Spanje
per kilo aan de veertig-plus kijkers wordt voorgezet, doet vermoeden. Als Larra, als
Valle-Inclán, kortom: zoals steeds de besten, een scherp beschouwer van zijn eigen,
nationale context, die vanuit de bittere ballingschap waarin hij zou sterven somber
en tegelijkertijd gedragen, elegisch, stoïcijns het verloren paradijs - Spanje - bezong
en in andere teksten zijn vernietigende blik liet gaan over wat, voor de zoveelste
maal, een burgerkrijg in zijn land had mogelijk gemaakt.
Jorge Guillén (1893) tenslotte, afkomstig uit de hoogvlakte, Valladolid; één van
de weinige Kastilianen van de Generatie van '27, lector aan de Sorbonne en in
Oxford, hoogleraar, eerst in Spanje en daarna, sinds zijn ballingschap, in de
Verenigde Staten. Zijn leven heeft hij besteed aan het creëren van een werk dat
draait om de as van een door alles heen overeind blijvende levensaanvaarding, een
zoeken naar en herkennen van een kosmische orde zowel in het meest alledaagse
- tafel, stoel - als in het meest ongehoorde - oorlog, liefde - dat de mens overkomt.
Een werk dat zich in concentrische cirkels uitbreidt rondom een vaste kern: Cántico
(lofzang, plechtige zang) verscheen achtereenvolgens in 1928, 1936, 1945 en 1950,
steeds weer aangevuld met nieuwe gedichten; een werk waarin Guillén met een
grote eenvoud aan taalmiddelen een ingetogen euforie uitspreekt in merendeels
strakke, klassieke versvormen. Maar zelfs hij, beschouwd als de meest onaantastbare
voor de wisselvalligheden van het lot, raakte uit zijn evenwicht door de generaal en
in meer dan een gedicht valt hij beheerst, maar des te harder, de heerschappij van
de mediocriteit met de gouden galons aan, de doortraptheid van dictaturen.
Voorbeeld is zijn ‘Macht van Jansen’, zoals misschien het directst ‘Potencia de
Pérez’ vertaald zou kunnen worden (waarbij iedereen tijdens het lezen direct begreep
dat het om de ‘Potencia de Paco’, bijnaam van Franco, ging), in de bundel
Maremágnum, wan-orde, van 1957, de eerste van een aantal bundels die
samengebracht zijn onder de titel Clamor, met als ondertitel Tiempo de historia. Hij
woont definitief in de VS, komt af en toe in Spanje, maar zal er zich niet meer
vestigen, naar hij kort geleden zei.
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Het Surrealisme heeft in Spanje een zeer interessante figuur opgeleverd in Juan
Larrea (Bilbao, 1895). Hij schreef een groot deel van zijn werk in het Frans, kort
geleden met Spaanse vertaling in Barcelona uitgegeven, woont sinds 1930 in
Spaans-Amerika en is nu emeritus hoogleraar van de universiteit van Córdoba,
Argentinië. C.B. Morris, autoriteit op het gebied van de Spaanse poëzie van deze
eeuw, schreef een belangrijke studie over deze beweging: Surrealism and Spain
1920-1936 (Cambridge, 1972). Larrea kan men dé surrealist van Spanje noemen;
de vertalingen hierachter komen uit zijn Spaanse werk.
Er is geen schrijver die deze eeuw zo beheerst, als de dichter Juan Ramón
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Jiménez, weer een Andalusiër, in 1881 geboren in het dorpje Maguer aan de monding
van de Río Tinto. In 1956 kreeg hij, terecht, zou men zeggen, de Nobelprijs, maar
dat heeft in zijn geval weinig geholpen zijn werk in dit land bekend te maken; hij is
praktisch onvertaald. In zijn zoeken naar de vervolmaking van het werk in woorden;
in zijn ascetische, maar steeds humane overgave aan het scheppen tot de dood
erop volgde, in 1958 - ‘Wie das Gestirn, / Ohne Hast, / aber ohne Rast...’ luidt het
citaat van Goethe aan het begin van zijn beroemde Segunda Antolojía Poética
(1898-1918) - en zijn steeds werken aan Het Boek, is hij alleen maar te vergelijken
met Mallarmé. De rijkdom aan uitdrukkingsvormen in het werk van JRJ, zoals hij
algemeen bekend was, is zeer groot. Zijn werk is nog steeds niet volledig en in
definitieve vorm verschenen, door de vele versies van eenzelfde gedicht die op de
meest verschillende plaatsen ter wereld te vinden zijn. Zijn poëzie - hij schreef ook
poëtisch proza, brieven en essays - behoudt tot het einde het merkteken van de
sensoriale verfijning van de Andalusiër; van het begin af aan al van een grote
spiritualiteit, wordt zij steeds diepzinniger, dwingender in haar zoeken naar de
essentie van de dingen, of de katalysator daar nu van is de bergketen van de
Guadarrama in de ochtendschemer of de kreten van kinderen in een straat. Nadat
de generaal het roer van staat in handen genomen had (altijd een garantie dat er
dan iets mis gaat) is hij niet terug geweest en hij stierf in ballingschap. Hij is de
meest authentieke belichaming van de woorden die Antonio Machado op een moment
tussen 1912 en 1924 neerschreef en die iedere intellectueel dagelijks zou moeten
overdenken: ‘Laten we vooral niet vergeten dat cultuur intensiteit is, concentratie,
heroïek werken, in stilte en eenzaamheid; ingetogenheid en teruggetrokkenheid, veel en veel meer dan spreiding en propaganda’.
Uit: Cántico
Jorge Guillén

Die Heuvels
Zuiverheid, eenzaamheid? Daar. Het zijn grijstinten.
Intacte grijstinten, die zelfs door geen verdwaalde voet
verrast werden, zo uiterst licht.
Grijstinten naast het melancholisch Niets,
mooi, door de lucht gehuisvest als een ziel,
zichtbaar zo trouw aan een doel: wachten.
Zijn, zijn, en nog veel verder weg, voor de rook,
voor de ogen van de meest verrukten,
een beschermd Niets: intacte grijstint
boven zachte droogte, grijstint van die heuvels.
(vert.: Ton Ceelen)
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Uit: Cántico
Jorge Guillén

Evenwicht
Het is een wonder om het helderste te ademen.
Ik zie door het licht heen de absolute onschuld,
en als het licht neerzweeft als vrede die niet weegt,
is het de ziel die steeds meer zwaarte heeft.
Alles bezwijkt onder de wil van een dwingende rust.
Aan mijn kalme ogen geeft de muur meer witheid,
tussen die groene spijlen is dat van alle dag het mooie,
over het koren golft de bries als een model,
en zelfs de stilte legt haar concrete reinheid op.
Alles verplicht me om het centrum van het evenwicht te zijn.
(vert.: Ton Ceelen)

Uit: Oscuro dominio (1926-1927)
Juan Larrea

Tand om Tand
In het land van de lach gaat de as vooraf aan het vuur
Gaat de sneeuw vooraf aan de vogel
De tranen aan hun tronen
Wat hoop is in het begin wordt een spoor op de weg
Wat gebeurt scheurt de kleuren uiteen
Maar onderwerpt ze aan een soort duistere misleiding
Om je leven te verliezen is er maar een motief de hemel
Alle adem stinkt naar het verlangen een mooie misdaad te ontdekken
Een kroeg is nooit ver weg
Verenigd door dezelfde neiging
Wanneer de vroege ochtend de wolken met haar leven betaalt
Verenigd door het bas-reliëf van een aan lager wal geraakte stem
Verenigd als de munten in de prijs van een naakte vrouw
Laten de ledematen van een man daar niets te wensen over
Als gedeeltelijke zonsverduisteringen
Als harpsolo's
Als schoten in de lucht
Als lucifers
(vert.: Ton Ceelen)
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Uit: Oscuro Dominio (1926-1927).
Als ras van eilanden scheiden we eenzaamheid af zoals de muren horizon. Vleugels
zijn voor ons besmettelijk omdat de ziel niets anders is dan hoeveel men gewend
is zich in staat te voelen om te lijden. Daarom vind je alle stenen in onze bedoening,
geduldig of losgerukt, maar altijd beroofd van hun gunstigste zijde. Daarom verandert
het bijgeloof ons in nabijheid van vogels. Een aftreksel van zonovergoten kerken,
een rookkolom, methodisch onberispelijk opgericht, zullen tevergeefs proberen het
bereik van onze betekenis te verzachten. We weten maar al te goed, dat onze
essentie altijd ons meest gedweeë dier zal zijn, het dier dat dadelijk de kleur
aanneemt van het oog dat hem aankijkt, en dat op die manier bereid is om onze
angst meer overeenkomstig zekere wetten te maken. Welnu, als de wetten zich
verzoenen uit rivaliteit met het leven, waarom hebben de tanden, die in een identiek
gevecht staan opgesteld, dan nog de reglementaire kracht niet van een codex.
Ziehier het onrecht dat ons heden wegslingert het universum achterna, met ons
tandvlees gloeiend als ontketende bergen, als bergen, losgetornd door het grazen
van de pseudo-eeuwige lammeren.
We beleven een tijd dat ons bloed, hoe het ons ook betast, ons niet meer herkent.
Het stroomt rond met een snelheid, zo anders dan die van ons voorhoofd, dat iedere
notie praktisch als verloren beschouwd kan worden. Een wervelende windhoos
verplaatst het mathematisch punt, waar onze ingewanden bij elkaar komen, naar
oneindig. Je weet niet meer waar boven of beneden is, of waar de pijn, of zelfs de
duizeling om je aan vast te grijpen. Je weet van je twee lippen niet meer wat de
bovenlip is en als zodanig wordt gehoorzaamd, welk van de twee vergeleken moet
worden met de dageraad, en welk met de zonsondergang. Zeeën en rosse
wolkenluchten vechten erom wie onze ingewanden mag verslinden. Maar de zon,
die onverschillig aan onze ellende voorbijgaat, glijdt plotseling uit over de schillen
van de sinaasappel die onze lach altijd weer pelt en altijd pellen zal, en ze valt en
glijdt uit en staat weer op en valt opnieuw, totdat een nieuwe naaktheid in het leven
wordt geroepen door haar wonderlijke pogingen tegen de dood.
In het vervolg behoren wij slechts toe aan die naaktheid. Vleugels blijven voor
ons besmettelijk en bijna altijd dodelijk. Wanneer bepaalde onverwachte wolken,
met de luchten over hun schouder, door al die as heen trekken die zich heeft
losgemaakt uit menselijke slapen en uit de regeling van onze ademhaling, wee hem
die dan zijn hoofd niet pakt om het te luiden als een klok, wee hem die zich niet laat
vergeten aan de rand van de weg, zich slapend als een leger houdend, opdat de
tijden en de dingen komen en gaan naar het hun belieft en tot rust komen. Wee
hem die dan niet aan het niets het beeld van zichzelf teruggeeft, wanneer het wonder
begint
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plaats te vinden! Tussen de voegen van de hemisferen begint een avontuurlijke
ruimte te ontkiemen. In het licht daarvan stort al het evidente in en maakt de slotsom
op van zijn betekenis. Wat is geweest is niet meer, de grote geloven springen omlaag
als politieagenten die zelfmoord plegen. Al die mensen die elkaar tegenkomen in
de verschrikking, slaan op hun wel veel te verliezen hebben als van kleine vogeltjes,
die gek geworden zijn van het tegen hun eigen doorschijnendheid gehouden worden,
en vragen zich af: heeft soms de aarde, die aarde van ons, zo lijdzaam tot op
vandaag, plotseling haar verstand verloren?
En het is slechts weinig meer dan een nieuwe hypothese, maar dan een die haar
wortels heeft midden in de schoot der zuchten. En als alles meeklinkt en medelijden
krijgt is dat, omdat in het geslacht van de universele wereld zojuist iets is vrijgekomen
dat voor een deel bestaat uit vlinder en uit dorst naar bries. En in werkelijkheid is
dat alleen maar het uur van onze wraak. Tand om tand.
Ras van losgetornde eilanden, van losgetornde knopen, van losgetornde kinnen,
dit en de rest: wat maakt het ons uit? Jij heet Anton, ik Casimier, en wij twee tegelijk
Levende Sneeuw. Er zitten eeuwen, en misschien wel spleten van adelaars tussen
ons; maar beide zijn we naakt tot in dezelfde graad, te weten, dat we ons verplicht
zien te vluchten voor dezelfde preutse politie. Onze poriën zijn het enige dat we nog
kunnen verliezen. Laten we ze verwedden. De eerste die aan het groen de helderheid
van zijn schaamte toevertrouwt, gaat terug naar de plaats van onze misdaden zoals
de dag zich ongevoelig naar het westen richt.
(vert.: Ton Ceelen)
Uit: Segunda Antolojía Poética, 1922
Juan Ramón Jiménez
Ik zou willen dat mijn boek
was, als de hemel is bij nacht,
geheel een aanwezige waarheid, zonder geschiedenis.
Dat het zich, net als die hemel, ieder moment zou geven,
geheel, met al zijn sterren; zonder
dat kindsheid, jeugd of ouderdom
betovering bij- of afdeden aan zijn immense schoonheid.
Siddering, glans, muziek
aanwezig en totaal!
Siddering, glans, muziek op het voorhoofd
- hemel van het hart - van het pure boek!
(vert.: Ton Ceelen)
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Uit: La estación total (Het totaal seizoen), 1946
Juan Ramón Jiménez

Verdrag
De Guadarrama komt tevoorschijn uit de nacht,
uit beter blauw, uit grote roze,
gedompeld in naakte oneindigheden,
zijn licht en zijn patroon
van onberekenbare eeuwigheid.
Hij is nog niet en niet opnieuw van ons;
hij gaat nog om zijn diepe luchten
onze verhoudingen te buiten;
nog heeft hij zich, op de gebruikelijke schaal,
niet in de grond geplant;
steeds heeft zijn materiaal nog het gehalte niet.
Wanneer hij een wordt en verbonden met
het onbereikbaar oppervlak
van onze doodgewone werkelijkheid,
wanneer zijn wegen en zijn wateren
hun fusie vinden die teloor ging in het duister,
dan zal dit vochtige theater
van muren, verbaasd om ochtendgloren,
deksels op horizontaal vlees,
Madrid in Spanje zijn en zal dit vod,
rood, slap en geel,
het einde van een doos, blokken, nu hol geworden,
voor man en vrouw
banier, en wel van Spanje, zijn... Dan zullen wij
tenslotte samenvallen met onszelf.
En weer begint een dag,
vaaglijk verplicht zijn werk te doen,
in dit gebrekkig afschrift van het leven,
met de genegen gulheid, moederlijk,
vreemd, enkel glimlach,
van de natuur, voortreffelijk en groot.
(vert.: Ton Ceelen)
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Videokunst heeft nog geen vaste plaats gevonden
Jan Debbaut
1

Met een afzonderlijke afdeling en enkele spectaculaire randmanifestaties op
Documenta 6 te Kassel werd het gebruik van video als beeldend medium in de kunst
sterk geaccentueerd en ter discussie gesteld. Alhoewel Wulf Herzogenrath (direkteur
van de Kölnischer Kunstverein en samensteller van deze sectie) een poging
ondernam om het verzamelde materiaal te structureren, kwam deze intentie toch
meer tot uiting in zijn verantwoording in deel 2 van de catalogus dan in de presentatie
1
en begeleiding van de werken zelf.
De opstelling in het Fredericianum maakte weliswaar een onderscheid tussen de
dertien video-installaties enerzijds en een videotheek voor het vertonen van tapes
(met een selectie van vijftig kunstenaars) anderzijds, maar beide onder-afdelingen
op zichzelf bleven een zoveelste amalgaam van de meest uiteenlopende werken.
De enige gemeenschappelijke en bindende factor was het gebruik van de
video-technologie; alleen om die reden deze diversiteit te willen groeperen onder
de noemer ‘videokunst’ lijkt me weinig relevant, tenzij in functie van een analyse
van het specifieke mediumgebruik van de betrokken kunstenaars in de context van
hun totale kunstpraktijk, wat (volgens de uitgangspunten van deze Documenta)
misschien wel de bedoeling was, maar er naar mijn gevoel helemaal niet uitkwam.
Bij een ‘thematische’ groepering volgens deze criteria wordt je als kijker verondersteld
elke kunstenaar zelf te kunnen situeren. Na elke videotape moet je onmiddellijk
overswitchen van intenties en referentiekader van de ene kunstenaar naar de context
waarin het volgende werk geïntegreerd zit. Dit lijkt me wat teveel gevraagd. Bij een
niet-gespecialiseerd publiek werkt deze presentatievorm op zichzelf reeds verwarrend
en desoriënterend. Omdat de video-afdeling van deze Documenta toch duidelijk
pretendeerde een residu te brengen van ruim tien jaar intense video-activiteit in de
kunst, is het des te merkwaardiger te moeten vaststel-

1

1

De opening in de vorm van een televisie-uitzending met werk van Nam June Paik, Peter
Campus en Doug Davis, en een wekenlange reeks speciale video-programma's op het derde
Duitse net.
De opening in de vorm van een televisie-uitzending met werk van Nam June Paik, Peter
Campus en Doug Davis, en een wekenlange reeks speciale video-programma's op het derde
Duitse net.
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len dat dit soort werk nog steeds uiterst verward en tendentieus wordt benaderd.

Overfascinatie
Een confrontatie met ‘videokunst’ resulteert veelal in een extreme stellingname;
hetzij overfascinatie (meestal voor de techniek en niet voor het kunstwerk), hetzij
een weigerige terughoudendheid. Van een nuchter, genuanceerd of selectief oordeel
is bijna nooit sprake, omdat daartoe het kritisch apparaat ontbreekt. Het fenomeen
‘videokunst’ is dan ook nog steeds overtrokken van een zekere mythevorming. Naast
de bijna vanzelfsprekende frustratie tegenover een nieuw en onbekend medium
heeft dit onwennig gevoel bij de kijker vooral te maken met zijn verkeerd afgestemd
verwachtingspatroon. Hij verwacht een nieuwe, coherente kunstrichting te ontdekken.
De verantwoordelijkheid voor dit misverstand ligt naar mijn gevoel bij de
bemiddelaars, met name de organisatoren van manifestaties en de critici, die
‘videokunst’ als zodanig aan het publiek hebben voorgesteld. De leek is volstrekt
afhankelijk van de door hen bepaalde presentatievorm en informatieverstrekking;
het is voor hem dan ook uitermate moeilijk een weg te vinden in deze complexe
materie. De eigen, relevante invalshoek die hij nodig heeft om dit werk te benaderen,
werd zeker niet geboden door het bemiddelingsproces waarmee organisatoren en
kunstcritici de eerste generatie videowerken van kunstenaars naar dit publiek toe
hebben gebracht.
Van meet af aan werd in de literatuur ‘videokunst’ geïsoleerd, door ‘specialisten’
behandeld in een modieus vakjargon (cf. de aparte ‘video-rubrieken’ of ‘special
video issues’ van vele tijdschriften). De term zelf werd niet gedefinieerd en maar al
te dikwijls geciteerd in een vage nevenschikkende zin en vastgehaakt aan
hedendaagse stijlbegrippen (minimal art, arte povera, conceptuele kunst...) als zou
het een autonoom evoluerende richting in de hedendaagse kunst betreffen. Het
gebruik van het medium video werd niet functioneel geïntegreerd in een analyse
van de totale actuele kunstpraktijk, integendeel: het leek wel of ‘videokunst’ los stond
van dit totaalgebeuren.
De organisatoren van hun kant maakten mijns inziens twee fundamentele
presentatiefouten. Omdat video gebruikt werd door kunstenaars die vooral
voortkwamen uit een typisch plastische traditie, waarvan men gewoon was het werk
tentoon te stellen in musea of galerijen (en bijvoorbeeld geen cineasten waren van
wie de films werden geprojecteerd in het filmcircuit), werd het medium ‘tentoonstelling’
nooit in vraag gesteld voor het presenteren van videotapes; de museumzalen werden
gevuld met tientallen naast elkaar ratelende televisietoestellen.
Voor een video-installatie met ruimtewerking is het tentoonstellen natuur-
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1. Peter Campus: Three transitions (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)

2. Peter Campus: Three transitions (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)

3. Peter Campus: Three transitions (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)
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4. Ed Emshwiller: Scape-mates (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)

5. Ed Emshwiller: Scape-mates (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)

6. Roland Baladi: Tele-pathy (tape)
(foto: Bert Van Evercoren)
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7. David Hall: ‘Progressive recession’ (closed circuit installation)

8. Steve Partridge: Installation no. 1 (closed circuit installation)

9. Steve Partridge: Installation no. 1 (closed circuit installation)
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10. Dan Graham: Video piece for courtyard and two rooms

11. Dan Graham: Video piece with time delay (foto: Hans Biezen)
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lijk de geëigende vorm. Een videotape kent echter een procesmatig tijdsverloop en
moet nu eenmaal, zoals film, in een afzonderlijke voorstelling bekeken worden.
‘Videokunst’ werd in Europa vanaf 1974 vooral via mammoet-manifestaties bekend,
zoals ‘Impact Art/Vidéo Art’ (Galerie Impact en Musée des Arts Décoratifs, Lausanne
1974), ‘Art/Vidéo Confrontation '74’ (AR C2, Parijs 1974), ‘Prospect '74’ (Kölnischer
Kunstverein, Keulen 1974), ‘Artists' Video Tapes’ (Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel 1975), ‘Festival of Independant Video’ (The Serpentine Gallery, London
1975) en de reeks ‘International Open Encounters on Video’ die door het Centro de
Arte y Communicacion (C.A.Y.C.) achtereenvolgens werden georganiseerd te
Londen (Institute of Contemporary Arts), Parijs (Espace Cardin), Antwerpen
(Internationaal Cultureel Centrum) en Ferrara (Palazzo di Diamanti). Op elk van
deze groots opgezette manifestaties waren naar schatting telkens meer dan honderd
videotapes te bekijken; bij een gemiddelde speelduur van 10 minuten per tape
veronderstelt dit van de geïnteresseerde bezoeker minimaal 16 uur geconcentreerd
kijken!

Supermarktsfeer
Typisch voor deze supermarkt-sfeer was dat alle soorten mediumgebruik en
kunstenaars van de meest uiteenlopende richtingen door elkaar heen werden
getoond zonder enige leidraad, zonder inleiding op werking en mogelijkheden van
het nieuwe medium of situering van het werk of de kunstenaar in de zo al moeilijk
te vatten complexiteit van het actuele kunstgebeuren.
Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat deze overhaaste en onbezonnen
introductie van ‘videokunst’, die resulteerde in een confrontatie met een niet langer
assimileerbaar en ongeordend geheel, het gevolg was van een competitie om de
exclusiviteit van de primeur: men zou ditmaal de trein niet missen en schreef al
kunstgeschiedenis voor er sprake was van geschiedenis. Ook bij vele kunstenaars,
die op een onduidelijk gefundeerde basis plotseling met video gingen werken,
speelde dit ‘historische bewustzijn’.

Nieuwe taal
De grote krachtlijn achter de enorme diversiteit in de kunstproduktie der laatste
decennia is ongetwijfeld een uitgesproken expansiedrang. Marginale individuen en
groepen hebben voortdurend als eerste de formeel en inhoudelijk gestelde grenzen
doorbroken en werden juist daarom als baanbrekers geïnstitutionaliseerd in een
achteraf bijgestuurde kunstopvatting en -geschiedschrijving. Het bewust zijn van dit
proces stimuleeerde en ver-
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snelde op zichzelf al de behoefte aan vernieuwing en grensverlegging en de
belangstelling voor authenticiteit.
Zeker in de zestiger jaren werd deze hoedanigheid normatief en creëerde een
waardeschaal waarmee men belang en kwaliteit van het kunstwerk ging meten naar
graad van vernieuwing, naar frequentie en intensiteit van afwijking. Deze
‘anti-redundante’ kunstopvatting stemde het verwachtingspatroon van kunstenaar
en publiek af op het onverwachte. Na talrijke Ismen en stijlvariaties op dezelfde
mediale uitgangspunten was met pop-art, minimal art, fluxus en concept een
nerveuze zoektocht naar fundamenteel andere expressiemiddelen begonnen.
In deze context ontdekt de kunstenaar van de jaren zestig een voor hem totaal
nieuw en onbekend medium: video (annex televisie). Op het eerste gezicht komt
deze ontdekking direct en volledig tegemoet aan de drie essentiële behoeften die
2
volgens Franke en Jäger de expansiedrang van de kunst kenmerk(t)en : a.
inhoudelijke vernieuwing (het ontplooien van activiteiten in een bredere
maatschappelijke context door integratie van nieuwsoortige inhouden die tevoren
niet tot de bevoegdheid van de kunst(enaar) werden gerekend), b. formele
vernieuwing (het experimenteren met onconventionele, voor de nieuwe taak beter
uitgeruste media) en c. het zoeken naar een meer wetenschappelijk gefundeerd
begrippenkader en metataal om deze muterende activiteit te beschrijven, te duiden
en zin te geven.

Videokunst kan als naam slechts refereren naar een bepaalde mediakeuze
van kunstenaars, die elk voor zich, vanuit hun eigen invalshoek, en veelal
slechts voor de realisatie van een bepaald onderdeel van hun werk,
opteren voor video in functie van de eigen, dikwijls sterk individueel
gerichte kunstpraktijk.
De ontdekking van video wordt door de betrokken kunstenaars in eerste instantie
dan ook ervaren als de ontdekking van een fundamenteel nieuwe taal waarmee
fundamenteel andere dingen kunnen worden gezegd. Ter duiding en zingeving
kunnen aangepaste terminologie en ‘echt wetenschappelijke’ analysemodellen
zomaar pasklaar worden ontleend aan tal van gevestigde en dynamische disciplines,
die het arsenaal van de kunstwetenschap komen aanvullen
(communicatiewetenschap en informatietheorie, sociologie van de massamedia,
waarnemingspsychologie etc.). De euforie in de statements is groot; de kathodestraal
zal definitief verf en doek verdringen (Nam June Paik), de video-guerrilla zal de
kunst uit haar

2

Zie H.W. Franke en G. Jäger: Apparative Kunst. Vom Kaleidoskop zum Computer, p. 7, Köln
(DuMont), 1973.
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impasse en de mens uit zijn getto verlossen (Michael Shamberg). Ook dit
spanningsveld vertekende het bemiddelingsproces.
Samenvattend blijkt uit het voorgaande dat het belangrijk is bij het benaderen van
‘videokunst’ deze term niet te interpreteren als aanduiding voor een autonome
kunstrichting, die zich zou onderscheiden en funderen door een eigen, authentieke
kunstopvatting of stijlbegrip, maar als noemer voor een bepaald mediumgebruik
(zoals ‘de schilderkunst’). ‘Videokunst’ kan als naam slechts refereren naar een
bepaalde mediakeuze van kunstenaars, die elk voor zich, vanuit hun eigen
invalshoek, en veelal slechts voor de realisatie van een bepaald onderdeel van hun
werk, opteren voor video in functie van de eigen, dikwijls sterk individueel gerichte
kunstpraktijk.
Om het materiaal te ordenen en te situeren moet de bezoeker van een
video-tentoonstelling naast zin voor ‘historische kritiek’ van het bemiddelingsproces
bijgevolg ook een model hebben om het mediumgebruik te analyseren. Daartoe
moeten we de specificiteit van het medium, zijn eigen mogelijkheden en beperkingen
als betekenaar ten opzichte van andere (audio-visuele) media onderzoeken. Dit is
tevens de enige mogelijkheid om na te gaan of de introductie van video als
expressiemiddel inderdaad ook heeft bijgedragen tot de expansie van de beeldende
kunst.
We kunnen hier weliswaar geen volledige, gedetailleerde vergelijking van video
versus de andere audio-visuele media doorvoeren, maar toch trachten de
belangrijkste specifieke eigenschappen schematisch samen te vatten. In het
perspectief van de actuele beeldende kunstsituatie biedt video mijns inziens eigen
kwaliteiten op twee te onderscheiden niveaus. Deze zijn a. van esthetische, en b.
van kunstsociologische aard, en staan beide rechtstreeks in functie van de
videotechnologie.
a. esthetische specifiteit (‘taaleigenschappen’)
1. van elementaire hardware3:
- directe en simultane weergave van beeld en geluid
- (bijgevolg) mogelijkheid tot directe audio-visuele
informatie-terugkoppeling (feedback)
2.

3

van ‘zware’ hardware:
- elektronische beeldmanipulatie en -generatie via 1)
geëeigende

Hardware: het geheel van elektronische apparatuur en technologie waarmee audiovisuele
informatie bij video wordt opgenomen, vastgesteld en weergegeven. Deze term staat in
tegenstelling tot software.
Software: het geheel van de programmatuur, de audiovisuele inhouden of boodschappen die
door middel van de video-hardware kunnen worden vastgelegd of weergegeven, evenals de
realisatietechnieken die aan deze inhouden vorm kunnen geven.
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technieken (bv. chroma-key) en 2) specifieke
randapparatuur (bv. synthesiser).

b. kunstsociologische specificiteit (gebruikseigenschappen)
1. op produktie-niveau:
de elementaire hardware is beschikbaar in uiterst compacte en
mobiele uitvoering (‘portapack’), relatief goedkoop, gemakkelijk
bedienbaar (geen doorgedreven specialisatie vereist), direct
bruikbaar, en maakt het mogelijk een grote hoeveelheid
audio-visuele informatie tegelijk op een relatief goedkope en
compacte drager (bv. cassette) vast te leggen en te bewaren.
2. op reproduktie-niveau:
de geregistreerde audio-visuele informatie is onmiddellijk
beschikbaar voor reproduktie (geen ontwikkeling van de drager),
is gemakkelijk en relatief goedkoop te kopiëren en te distribueren.
De techniciteit van de (vooral ‘zware’) hardware maakt aansluiting
mogelijk op distributie via het massamedium televisie.

Uitgaande van deze specifiteit kunnen we het videogebruik in de hedendaagse
kunst trachten te vatten in volgend operationeel model:

Autonoom videogebruik
a. gebaseerd op esthetische eigenschappen:
1. zonder materiële drager:
- gesloten-circuit installaties, environments: gaan uit van
de mogelijkheden tot directe en simultane weergave
en feedback en sluiten uiteraard aan bij de problematiek
van kunstenaars die vooral werken met
ruimte/tijd-ervaring en driedimensionaliteit. (Sommige
werken van Les Levine, Dan Graham en de bekende
video-buddha van Nam June Paik.)
2.

met materiële drager (tape):
- environments en zogenaamde video-sculpturen zoals
bijvoorbeeld de video-tuin van Paik, ‘the ten last
minutes’ van Antonio Muntadas of ‘Duchampiana’ van
Shigeko Kubota, die op de Documenta te zien waren.
Een overzicht van dit soort environments was te zien
op The Video-show (Tate Gallery, London 1976).
- tapes gerealiseerd op basis van feedback (meestal
gerealiseerd met elementaire hardware) gaan (met het
oog op registratie) uit van de mogelijkheden tot directe
en simultane weergave en feedback bij de opname en
sluiten aan bij de problematiek van kunstenaars die
vooral geïnteresseerd zijn in communicatieproces-
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-

sen, waarnemingsanalyse, introspectie, etc., of die een
controle en sturing van het gebeuren bij de opname
voor de camera wensen (cf. sommige werken van Peter
Campus, Douglas Davis en body-art kunstenaars).
tapes gerealiseerd op basis van elektronische
vormgevingsprincipes (meestal gerealiseerd met meer
gesofistikeerde hardware) gaan uit van de
mogelijkheden tot elektronische beeldmanipulatie en
-generatie en sluiten vooral aan bij de problematiek van
kunstenaars die in hun werk de nadruk leggen op
vormgeving en formele experimenten. (De bijna klassiek
geworden ‘scapemates’ van Ed Emshwiller, werken
van de Vasulka's, Stephen Beck, Ron Hays en anderen
die de gelegenheid hadden te experimenteren in goed
uitgeruste, commerciële televisiestations in de
Verenigde Staten).

b. gebaseerd op kunstsociologische eigenschappen:
met materiële drager: in hoofdzaak registrerende tapes (meestal gerealiseerd
met elementaire hardware), vooral gebruikt als handig, goedkoop, spontaan
‘recuperatiemiddel’ om in wezen immateriële of gedematerialiseerde
kunstvormen die niet gekenmerkt worden door een materieel afgewerkt
eindprodukt (objectkunst) maar door een dynamisch en ‘einmalig’, tijdsgebonden
gebeuren, handeling of actie met procesmatig karakter communiceerbaar te
maken (land art, concept, body-art, performance).

Toegepast videogebruik
Afzonderlijke of gecombineerde vormen van videogebruik zoals vermeld onder A.,
doch ditmaal geïntegreerd in een multi-mediaal verband.
In functie van de vraagstelling waarvan we uitgingen, kunnen we dus samenvattend
concluderen dat video voor de beeldende kunst inderdaad potentiële vernieuwende
mogelijkheden biedt wat betreft:
a. inhoudelijke vernieuwing: onrechtstreeks, namelijk als recuperatiemiddel voor
nieuwe kunstinhouden die echter los van video ontstonden, tenzij de kunstenaar
het feedback-principe tot inhoudelijk bestanddeel van zijn werk maakt.
b. formele vernieuwing.

Het is echter meteen ook duidelijk dat deze diverse specifieke mogelijkheden van
het medium voor de kunstenaar absoluut geconditioneerd worden door de
hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare hardware. De aard van de artistieke
videoproduktie van een bepaald land zal dan ook onherroepelijk gekarakteriseerd
en bepaald worden door het al dan niet
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4

beschikbaar zijn van bepaalde hardware en produktiefaciliteiten voor de kunstenaar.
Waar de geografische grenzen in de hedendaagse kunst bijna volledig vervaagd
zijn, is het merkwaardig op te merken dat bij ‘videokunst’ voorlopig op deze basis
nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen een zekere Amerikaanse en de
Europese produktie.
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Politiek voerde boventoon op theatercongres in Stockholm
C. Tindemans
Het International Theatre Institute (I.T.I.) beeldt zich in dat het een soort internationaal
parlement van het theater is; wanneer de afgevaardigden om de twee jaar in statutair
congres bijeenkomen (dit jaar in Stockholm), doen ze dan ook heel dik. Ze splitsen
zich op in deelgroepen en nemen de wereldproblemen door: het nieuwe theater,
het theater in de Derde Wereld... terwijl het Executive Committee fungeert als een
soort Veiligheidsraad. Theoretisch staat in al die commissies het theater natuurlijk
centraal; in de praktijk gaat het echter om machtsposities.
Israël moet worden geweerd, het Vrije Westen gehandhaafd, het Communisme
uitgebreid; Chili moet eruit, Oeganda wordt veroordeeld, Nigeria en Zaïre worden
triomfantelijk binnengehaald. De bureaus van de verschillende groepen worden
zorgvuldig gedoseerd naar geografische en politieke herkomst. Een
Nederlands-Belgisch initiatief, het Theatre Freedom Committee dat, in samenwerking
met Amnesty International en de Liga voor de Rechten van de Mens, het recht op
arbeid van de theatervakman waar ook ter wereld wil vrijwaren, krijgt nauwelijks
aandacht. Het Study Committee, waarin de dagelijkse problemen van het theater
op de agenda zouden moeten staan, wekt nauwelijks animo. Radicalisering van de
politieke opties staat integendeel voorop. Alleen in het New Theatre Committee, dat
zich bezighoudt met alle theatergroepen die in politieke, economische, sociale,
culturele of artistieke moeilijkheden zitten - een omschrijving die in haar opzettelijke
vaagheid een duidelijke stellingname bevat - heerst eensgezindheid tussen de
verschillende ideologische strekkingen en zij komen tot resoluties en plannen die
ook worden uitgevoerd. Slotsom: de bureaucratie van het theater. Typerend voor
de manier waarop samenwerking binnen een vakgebied tot geïnstitutionaliseerd
wantrouwen leidt.
Voor wie nog enigszins in het theater gelooft, heeft zo'n congres echter wel het
voordeel dat hij vluchtig, maar daarom misschien des te intenser met het theater
van het organiserende land kennis kan maken. Alleen die ervaring rechtvaardigt
uiteindelijk de tweejaarlijkse uitstapjes. Of de selectie die ons aangeboden werd of
mogelijk gemaakt, echt representatief is voor
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wat op het ogenblik in Zweden gebeurt, kan ik niet beoordelen. Maar ze was wel
zo rijk én verscheiden, dat er stof voor een evaluatie in zit.
Eén voorstelling stak boven alle andere uit: die van Lazarillo (tekst M. Schedler;
regie S. Osten, een heel actieve vrouw in het New Theatre Committee), gespeeld
door het Klaratheatern. Dit gezelschap maakt deel uit van het Stockholmse
stadstheater, maar werkt zelfstandig; erg probleemgericht, kritisch en opwoelend,
zonder autoritair te worden tegenover zijn publiek, dat het zoekt tussen jongeren
en volwassenen in. Zoals de titel zegt, is de tekst een bewerking van de oude
Spaanse schelmenroman. Het overleven in dit Spanje van de 16e eeuw is moeilijk;
het dagelijkse leven is één brutaal (klasse)conflict. Helemaal onderaan de sociale
ladder staat Lazarillo, een kind dat louter handelswaar is. Zijn moeder verkoopt hem
voor bijna niets om de rest van haar kroost te kunnen voeden. Zijn eerste meester
is een kale blinde, zijn tweede een schrale beul, zijn derde een schoolmeester, de
ergste kwaal van alle. Honger drijft Lazarillo tot handelen; bedriegen of bedrogen
worden luidt de wet van dit leven. Tegelijk is dit leven niet zonder meer slecht of
harteloos; het is ook opwindend en vrij, vooral vraagt het op elk moment
verantwoordelijkheid, hoe ook verstaan. Als iedereen zo ver komt, dan rest er nog
enige hoop.
Het is niet gemakkelijk uit te maken of deze voorstelling zoveel waardering verdient
om haar politiek reliëf dan wel om haar artistieke perfectie. Opvallend is de
lichamelijkheid van de acteurs, een lichamelijk kunnen dat niet bij vrijblijvende
acrobatie blijft, maar een basistechniek is geworden die van het lichaam een object
maakt, in de ware zin van het woord een instrument dat bruikbaar wordt gemaakt
voor tekenfuncties die niet tot de doorsnee communicatiemiddelen behoren, die
een nieuwe, unieke betekenis verschaffen. Het lichaam krijgt hier verschillende,
verwisselbare functies toebedeeld: nu eens decor-onderdeel, dan personage, vaak
ook ruimte-element. De acteurs-objecten hebben bijgevolg op elk moment een
dubbele rol: reëel voorwerp met concreet bestaan en retorische figuur binnen de
verhaalstructuur. Hun bewonderenswaardig technisch kunnen valt nauwelijks op in
het resultaat, een creatief zich organiserende anarchie.
De speelruimte beheerst het gebeuren; niet als een ritueel heiligdom, maar als
een veld van levensincidenten: vreugde, verdriet, liefde, dood. Niet via inbeelding
en simulatie, maar door verbeelding en evocatie; het gaat om herkenbaar maken,
niet om deelachtig worden. Eminent theatraal wordt hier getoond hoe kennis van
de wereld zich opstapelt binnen de eigenwereldlijkheid van het ik. Eminent theatraal
wordt tegelijk de eigenwereldlijkheid van het theater getoond, die overeenkomsten
tussen spel en werkelijkheid mogelijk maakt waarvan ieder inziet hoe ongelijk ze
zijn, maar waarvan de assimilatie tot reflecterende her-kenning leidt. Komt dit niet
erg dicht in de buurt van de katharsis? Een esthetica die inzicht verschaft en ervaring
niet herleidt tot stofferig weten.
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Al wat in deze ruimte binnentreedt, wordt instrument tot handelen, beweeglijk of
verstild, zowel de scenische drukte als de lege spel-ruimte. De ruimteconstructie is
zeer ingenieus. Er is het decoratieve zwart-wit op een rood-oranje grondtapijt en
klapperende metalen wandplaten, een geraffineerd esthetisch environment, dat
overigens in de lobby van het theater uitgetimmerd staat. Er is de thematische
concentratie, het volstrekt eenzame personage in de ijle ruimtelijkheid. Er is de
constante functieverlegging van de acteur, van personage naar object naar
decorfragment, de verwijzing naar het enkel-theatrale, het
elders-en-anders-niet-mogelijke, waarin niet-voorstelbare begrippen als
gedragswijzen-binnen-een-theaterruimte beeld worden.
Het is een vreemd én indrukwekkend proces van iconisering (beeld-vorming),
omdat de communicatieve verwijzing naar het ‘reële’ of het ‘historische’ met uiterst
spaarzame middelen gebeurt (touw als enig accessoir b.v.), waarin de denotatie
(de objectief-herkenbare bestaansvorm) volstrekt losgekoppeld blijft van de
connotatie (de zich aansluitende, niet vooraf bestaande, dominant wordende
betekenisvorm) waar de hele regie zich duidelijk op gericht heeft. In een
potig-atletische spelprocedure worden deze beeldreeksen metaforen voor een
psychische en socio-culturele werkelijkheid. Volkomen terecht tracht het Nederlandse
Centrum van het I.T.I. deze voorstelling in het komende theaterseizoen naar
Nederland te halen.
In Upsala zag ik het Tältteater, een tenttheater van een nonprofitgroep op
coöperatieve basis; zij brengen linkspolitieke ideeën om na te gaan wat er te bereiken
valt met hun massatheatermethode. Hun stuk (Vi äro tusenden) start in 1879 bij de
geboorte van een kind tijdens de eerste grote staking. De Zweedse arbeiders
organiseren zich traag, stichten de socialistische partij, beklemtonen de klassenstrijd,
vechten voor stemrecht en reglementering van de arbeid. Wij volgen het groeien
van de generaties via vier echtparen; parallel maken we de grote gebeurtenissen
binnen de arbeidersbeweging mee. De drie delen geven evenzovele accenten aan:
tot 1914 de solidaire strijd, tussen 1918 en 1940 de consolidatie, na 1945 het
vraagteken, de vanzelfsprekendheid van het socialistische bewustzijn dat tegelijk
een probleem is geworden en lethargie en verstilling meebrengt. De voorstelling is
een gigantische agitprop, waarin de immense tent (3000 aanwezigen) op alle niveaus
bespeeld wordt, geraffineerd volks opgezet met keiharde muziek, met
circustechnieken, met reusachtige constructies in de arena, met dans en
megafoontechniek; geen enkel ogenblik subtiele acteerkunst, altijd efficiënte
beeldvergroting van structurele passages, aangebracht in de individuele lotgevallen
van de arbeiders. Meeslepend, innemend, perfide soms, altijd (h)eerlijk.
Het Fri-teatern toonde G. Büchners Wozzeck (regie M. Vestin), op een driedelig
podiumveld tegen vale achterdoeken, magistraal geënsceneerd
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door de schijnwerpers. Het al zo vaak zo anders aangepakte drama werd hier als
een psychodrama gebracht. Alle vertelbaarheid wordt vanuit het binnenpatroon van
het personage opgezet, zonder hulp van de tekst, maar de verbale tussenstadia
telkens over de psychische uitschieters heen gelegd. Af en toe wat maniëristisch,
vaak indrukwekkend solistisch, geleidelijk steigerend naar een chorisch gebeuren
waarin alle mensjes op vergelijkbare wijze gevangen zitten in het lot van de tijd. Zij
trachten uit de buurt van Freud te blijven, met succes; de groepsregie die in deze
troep heerst, leidde wel tot zulke mentale homogeniteit in de beeldhouw en de
thematische suggestiviteit, dat vele congresgangers, die toch gehard zijn in het
internationale theater, nadrukkelijk om informatie over de inoefentechnieken
smeekten.
Het Skånska Teatern (uit Landskrona) vergastte het congres op L. Holbergs Jeppe
pä berget, een geheid volksklassieker (regie P. Oskarson), een soort Getemde
Feeks-imbroglio, waarin de karakterkomedie met veel gewin vermengd is met de
volksklucht. De troep wil als werkprincipe terug naar het aloude reizende
dorpstheater; ze timmeren dus een wankel verhoog op en trachten onder de
plattelandsmensen bezoekers te werven met de bejaarde middelen van grapjasserij,
clownerie, goocheltoeren, balladen met prent en stok, de trekzak, steltlopen en nog
veel meer. De speltrant is slordig, onaf, overdreven, gillerig, met al te brede mimiek,
met grove humor, met nauwelijks enige portretkunst, alles afgestemd op het
gemakkelijke verhaal en de luide lach. Maar dit brutale repertoire is ook zo bedoeld
en geen gevolg van onmacht; ze willen de ‘kunst’ haar exclusief karakter ontnemen
en ze terug brengen naar haar oorsprong. Het door de wol geverfde gezelschap
dat voor deze gelegenheid als publiek poseerde, vond het allemaal maar matig en
het is inderdaad ook moeilijk te beoordelen zonder de echte landbevolking in de
buurt.
Er was nog de Hele Grote Kunst. Het Stadsteatern speelde Strindbergs bekende
Droomspel (Det växande Slottet. ett drömspel), zo onvatbaar, dat de zaal bij de
pauze nagenoeg leeg liep. Hier had je een regisseur (S. Westerberg) die, zonder
twijfel begaafd en vindingrijk, met inzet van heel zijn esthetisch vermogen een
voorstelling van dit stuk probeerde af te leveren die volkomen anders was dan alle
vorige. Een volstrekt egocentrische onderneming die alle publiek uitsloot en zichzelf
isoleerde in ijle kunst. Het was een bevestiging van wat zich internationaal voordoet.
De gevestigde gezelschappen weten concreet niet meer waarom ze theater maken,
noch waarmee noch waartoe; de kleine troepen weten dat doorgaans heel goed.
De grote beschikken over rijke mogelijkheden, maar weten die niet operationeel en
zindragend te maken; de kleine worstelen met realiserings-problemen. Dit oordeel
werd versterkt in Drottningholm, waar het congres in het 18e-eeuwse pronktheater
Monteverdi's Poppeas kröning geserveerd kreeg. De amorele allegorie verdween
in de neoklassieke (nog
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steeds met de hand bediende) decors van L. Desprez en tijdgenoten. Nero als een
keizerlijk varken, een zinnelijke bruut met het beschaafde canaille van een Poppea
en een grootse Seneca, in een verhaal waarin ‘crime does pay’. Schaamteloos.
Even hebben we ook geproefd van het theater voor jongeren. Het Panora-teatern
toonde Tonärsfabriken, waarin een studiebezoek wordt gebracht aan een fabriek
die haar produktie op de tieners afstemt en waarvan de verleidingsstrategie ampel
uiteen wordt gezet: jeans, hit-parade, cosmetica, boetieks, popmagazines,
motorfietsen, seks, idolen, het kan niet op. Slechts twee acteurs, een duidelijke
muzikale omlijsting, een drastische acteerkunst, bedoeld om zonder decor of zaal
in scholen te spelen. De bedoeling is uiteraard inzicht te geven in sociale problemen;
tegelijk zetten ze het theater in als een alledagsprodukt, even gewoon als tv of film.
Amuseren én bewust maken. Ze werven voor een goede zaak, maar om zich
verkoopbaar te maken, moeten ze wel eens een beroep doen juist op die technieken
die ze aanklagen. Het Riksteatern, een reusachtig gezelschap dat het Zweedse
hinterland bestrijkt, bracht een kindervoorstelling, Ballongen spricken van B.
Bergstrand en C. Nilsson. Een gezinsportret waarin de kinderen hun ouders nogal
toetakelen, er het laagje cultuurvernis afschrapen, doordringen tot hun ware ik.
Kinderen die hun ouders leren zichzelf te kennen. Maar er wordt tevens hartelijk
gelachen om het gekke gedrag van de ouders. Voortdurend gaat het ook om vragen
die hun wortels buiten het gezin hebben: arbeidsorganisatie, woningbouw,
stadsplanning, proefondervindelijk leren of de stap in de maatschappij aan kinderen
wordt toegestaan. Nadien was er een discussie met hummeltjes tussen 4 en 10,
kinderen van een aantal technici van het gezelschap. Uit de vertaalde commentaar
bleek dat de aansluiting bij de thema's van het stuk heel pertinent was gebeurd.
Niet didactisch, maar spontaan en vanzelfsprekend. Om groen van afgunst te worden.
De accenten kwamen wel op het individuele gedrag te liggen (bepaal je zelf welke
kleding je die dag zal dragen?) maar duidelijk werden toch pedagogische patronen
ondervraagd die later in het leven een veel ruimere maatschappelijke functie krijgen.
Geen dwergjes en feeën, maar ruziënde ouders en vieze broertjes; een spelstructuur
die realiteit bijbrengt.
Over de situatie van het Zweedse theater in het algemeen was links en rechts wel
wat meer informatie te vergaren. Het officiële gesubsidieerde beroepstheater (17
gezelschappen) is stevig georganiseerd, gesteund door rijk, gemeente en streekraden
(55% van de personeelskosten vergoed). Sedert 1974 ligt de nadruk op de
decentralisatie van de cultuur, het theater moet het land in. De infrastructuur is
overvloedig, zonder weerga in de wereld. Het artistieke peil suddert maar wat aan.
Theaterdiscussie is er in onvoldoende mate. De aandacht voor wat in het buitenland
gebeurt
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is sedert de top van de jaren 60 verschrompeld. Wel houdt zich de theaterwetenschap
intens bezig met publiekssociologisch onderzoek (vooral Lund). Er is nagenoeg
geen verloop in de bezetting van de gezelschappen; de sociale situatie verhindert
de natuurlijke mobiliteit en bijgevolg elke vernieuwing die van de acteurs zelf zou
uitgaan. Er heerst een enorme tegenstelling tussen enerzijds de toevloed van het
publiek en de democratische wil het theater te propageren en anderzijds de stagnatie
in stijl en experiment. Alleen het ‘l'art pour l'art’ is wel morsdood. Theater is thans
informatiebron, standpunt of wapen, en zeker ook kritiek op de Zweedse
welvaartsstaat.
Nog steeds overheerst een speelstijl die je realistisch moet noemen, terwijl de
scenografie veel meer abstraherend te werk gaat. De psychologische herkenbaarheid
triomfeert nog in hoge mate, zowel uit eerlijke behoefte als uit conventionele
slordigheid. Er wordt veel nieuw drama geschreven, maar de Zweden zelf weten
niet goed waarom het buitenland daar zo happig op is. Zo liep er bijvoorbeeld Chez
Nous van P.O. Enquist en A. Ehnmark, een stuk dat heimelijke economische
sabotage behandelt en lastig doet over een pers die haar opdracht niet zou
behartigen, m.a.w. hier sleept zich een pièce-à-thèse uit het einde van de 19e eeuw
over de planken, propvol karakterschildering en sociale kritiek à la jonge Ibsen.
Dat is markant: het Zweedse theater is een nutstheater, het kijkt uit naar
onderwerpen die het debat bevorderen en die leiden tot een sociale
gewetensbepaling. Zo worden ook de klassieke teksten gemonteerd vanuit een
democratische reflex, een lectuur die niet noodzakelijk meteen ook dramaturgisch
en stilistisch veel te bieden heeft. Bij het publiek is er tevens enige voorkeur voor
de lichtere programmatie: muziekkomedie, operette, boulevard en vooral revue. Het
linkse theatervolk verafschuwt die verburgerlijking, maar neemt tegelijk zelf deze
vormen (vooral de revue) handig over om ze te injecteren met sociale en lokale
gevoeligheid en zo dubbel doel te treffen. Het lijkt te werken. Zo er al enige kritiek
op de inhoud optreedt, enige roep naar scenische exerimenten blijft uit. Ook in
Zweden haalt het de onverbiddelijke wet van de produktie; het officiële theater rijgt
de voorstellingen aan elkaar uit distributiedwang, de vrije groepen uit economische
noodzaak. Ook in Zweden haalt de kwantiteit het op de kwaliteit. Dat is een refrein
dat ook ons al te bekend voorkomt.
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‘Le Diable probablement’
Bresson: cineast van de weigering
Eric De Kuyper
In de nieuwe film van Bresson zit een hele mooie en vreemde scène. In een stadsbus
praten mensen door elkaar heen. Een gesprek waarvan je als toeschouwer slechts
enkele flarden opvangt. Maar het thema is duidelijk. Een moraliserend filosofische
conversatie over de gang van zaken in de wereld. Een groot onderwerp, gesitueerd
in de banaliteit van de stadsbus en verknipt tot triviale uitspraken en schijnwaarheden.
De reizigers zie je niet, je ziet alleen onderdelen van de bus: een klink, een trapje,
een rugleuning, het achteruitkijkspiegeltje. Ineens hoor je iemand vragen: ‘Mais qui
nous manoeuvre en douce?’ En een ander antwoordt: ‘Le diable probablement’.
Wie zit er stiekem achter al die ellende? De duivel, waarschijnlijk. Je hoort de bus
heftig remmen, ziet de chauffeur de boordpapieren bij elkaar rapen en uitstappen,
de bus en de reizigers laat hij aan hun lot over. Een ongeluk, waarschijnlijk.
Deze sequens, zoals alle andere die samen de film uitmaken, staat los van de
vorige en van de volgende. Ze zou zo uit een van Bressons vroegere films kunnen
komen: uit Pickpocket (1959), waarmee deze nieuwe film vanwege zijn stadssfeer
nog het meest gelijkenis vertoont, uit Le journal d'un curé de campagne (1950), Un
condamné à mort s'est echappé (1956), Au hazard Balthasar (1966), Mouchette
(1967), Une femme douce (1969), Quatre nuits d'un rêveur (1971) of zelfs, ondanks
1
hun historische context, uit Jeanne d'Arc (1962) of Lancelot du Lac (1974). Flarden
van beelden en van dialogen, min of meer geordend volgens een verhalende
chronologie, maar voornamelijk bij elkaar gehouden door een ethische teneur, die
vaak als een tocht, een weg, een afgelegde afstand wordt uitgebeeld. Letterlijk was
dat zo in Un condamné à mort, een parafrase ervan zagen we in de vorm van een
proces in Jeanne d'Arc, in de vorm van een voortschrijdend dagboekrelaas in Un
curé de campagne; in Pickpocket waren het obsederende beelden van gangen,
trapzalen, overlopen, halfopen,

1

Cfr. E. de Kuyper, Au hazard Balthazar, in Streven, februari 1967, blz. 493-499; id., Une
femme douce, in Streven, januari 1970, blz. 419-420.
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halfgesloten deuren. En van dat soort beelden zit ook Le Diable weer vol. Bresson
hecht betrekkelijk weinig belang aan het verhaal, aan het uiterlijke gebeuren. Maar
hij compenseert dat door wat zich ‘op een ander vlak’ afspeelt en wat, vreemd
genoeg, in zulke alledaagse beelden als trappen en deuren aanwezig kan worden
gemaakt.
In deze nieuwe film gaat het heel uitdrukkelijk om de wereld van vandaag:
nadrukkelijk en vaak simplistisch aangeduid. Zo is er een film in de film, die in heel
clichématige beelden de ecologische misère schildert. Deze ecologische thematiek
komt overigens geregeld terug, het meest aangrijpend in een reeks beelden waarin
bomen worden geveld, begeleid door een

Voor lezers die de film nog niet konden zien, kan het enig nut hebben,
wellicht, de inhoud ervan samen te vatten. Eigenlijk is het Bresson
verraden, net alsof je een abstract schilderij met een verhaaltje wil
verklaren.
Om aan de hatelijkheid en de geestelijke dorheid van de grootstad, waarin
hij dreigt te verstikken, te ontkomen, kiest Charles vrijwillig de dood. Hij
huurt een verlopen kerel die hem voor wat geld wil neerschieten. Terwijl
ze in een duistere kerk de duisternis van de nacht afwachten, beluisteren
ze nog Monteverdi's ‘Ego dormio’. Dan trekken beiden naar het verlaten
Père-Lachaisekerkhof waar de tragedie voltrokken wordt. Moord of
zelfmoord? De huurmoordenaar steelt het geld uit de zak van de levenloze
Charles.
Op de Berlinale van de Film verkreeg Le Diable probablement de Zilveren
Beer (een bijzondere prijs van de Jury), de Otto-Dibelius-prijs van de
Internationale Evangelische Jury en een speciale aanbeveling van de
Internationale Katholieke Filmorganisatie O.C.I.
bizar, snerpend geluid dat bijna als een menselijke stem aandoet.
Bresson - het klinkt in de film bijna als een communiqué - heeft zijn thematiek
verruimd, de maatschappelijke omgeving is er volop in aanwezig en wordt - uiteraard
- aangeklaagd. In een eerste instantie lijkt die aanklacht tergend conventioneel:
ecologische verloedering, politieke verwarring (‘il n'y aura pas de révolution!’),
seksuele onbeslistheid (de hoofdfiguur pendelt tussen twee meisjes en hij maakt
ze alle twee ongelukkig; vaag wordt gesuggereerd dat hij zich door vrouwen laat
onderhouden), drugs en verslaving, stadsontaarding, de onmacht van de moderne
zielzorg die, als psychoanalyse vermomd, een karikatuur is geworden (een bijna
komische scène), en ook de onmacht van de hedendaagse kerk om haar
eeuwenoude boodschap nog zinvol door te geven. Een overdaad aan thema's, zo
weinig oorspronkelijk benaderd, dat je je gaat afvragen waarom Bresson zijn
existentiële thematiek, die altijd op het individu was afgestemd, heeft opgegeven
voor deze ‘maatschappelijke verruiming’, en waarom hij die maatschappelijke
thematiek dan zo banaal in beeld brengt, bijna didac-
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tisch en schools, alsof hij een reeks steekkaarten over zijn film had versnipperd.
Onhandigheid van iemand die zich in al zijn werk altijd bezig heeft gehouden met
inwendige problemen van existentiële en metafysieke aard en nu ineens een politieke
redevoering wil gaan houden maar daarvoor alleen trefwoorden ter beschikking
heeft: marxisme, ecologie, revolutie, psychoanalyse, seksuele misère, verwarring
van de jeugd, radeloosheid van de hedendaagse massamens? Misschien. Al vind
ik die onhandigheid tegelijk heel eerlijk en ontroerend. Eerlijk, omdat hij niet wil
verbergen dat deze thema's hem eigenlijk niet zo bijster interesseren; eerlijk ook,
omdat Bresson met deze film zijn ontwikkeling - die een lange herhaling is - voortzet,
zonder de minste concessie aan de tijdgeest.

‘Est-ce parce qu'il chante toujours la même chanson que le rossignol est
si admiré?’ (R. Bresson, Notes sur le Cinématographe).
Bressons filmstijl is in de dertig jaar dat hij nu bezig is (bijna) niet gewijzigd. Dat
geeft zijn recente werken iets verouderds en tevens iets moderns, het maakt ze in
feite tijdloos. Zijn dialogen, die in het begin zo veel ophef maakten, doen nu een
beetje ouderwets-krampachtig aan; vele cineasten hebben het hem nagedaan en
zijn in die richting verder gegaan dan hij zelf. Zijn afwijzing van het filmverhaal soms op een subtiele manier door stof te ontlenen aan literaire werken, o.m.
tweemaal aan Bernanos en Dostoievski -, zijn opzet om zijn personages meer in
hun innerlijke koppigheid te suggereren dan hun uiterlijke gedragingen uit te tekenen,
werken nog altijd heel sterk. Het is die mengeling van verschaaldheid en modernisme,
van oorspronkelijkheid en maniërisme, het is die afwijzing uit één stuk van alle
concessies (aan het medium, aan de tijd, aan zichzelf, aan de toeschouwer) die de
sterkte uitmaakt van elke nieuwe film van Bresson en van zijn hele werk. Zoals al
zijn personages is ook zijn hele oeuvre in wezen antipathiek (‘een gebrek aan
affiniteiten tussen twee substanties’). Er zijn in zijn films inderdaad geen affiniteiten
tussen de mensen onderling; toonloos ‘dialogeren’ ze en wanneer ze toch een
poging doen om met elkaar te communiceren, doet Bresson de zin onveranderlijk
beginnen met een archaïsche o-aanhef, in een 17e- of 18e-eeuwse stijl: ‘O, Michel...’.
Er zijn evenmin affiniteiten tussen de personages en hun omgeving: allemaal
brokstukken uit een milieu dat noch vijandig noch vriendelijk aandoet, maar neutraal
aanwezig is. En tenslotte is er weinig affiniteit tussen de personages en de
toeschouwer. Ze wekken weinig medegevoel. Beter

2

In haar didactische eenzijdigheid en nadrukkelijkheid doet de autobusscène bijvoorbeeld
denken aan het metrogesprek uit Kuhle Wampe van Brecht en Slatan Dudow.
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dan anti-pathiek zou men ze a-pathiek kunnen noemen (ze zijn op de koop toe een
beetje apathisch!).
Wat voor de figuren geldt, geldt ook voor Bressons filmwerk als
communicatieboodschap. Bresson zoekt nauwelijks communicatie. Hij wil de
toeschouwer niet overredend te lijf gaan. Hij wil de decadentie van de moderne
wereld niet bewijzen. Hij stelt er zich mee tevreden wat clichés te benutten en deze
als referentiepunten voor de toeschouwers op te roepen. Waarom hij dat hier doet,
in Le diable probablement, en niet in zijn andere films? Ik vermoed, om zijn solidariteit
met de jonge protagonisten te betuigen. Bresson, de cineast van de weigering, geeft
hier blijk van zijn sympathie, zijn meevoelen met een generatie die hij niet begrijpt,
maar waar hij wel begrip voor aan de dag wil leggen. (De film geeft een volkomen
fictief beeld van de hedendaagse jeugd, het beeld dat Bresson, een man van rond
de zeventig, zich van de jongeren maakt.)
Buiten de clichés is de film niet narratief gestructureerd, lijkt vol uitweidingen te
zitten, zit chaotisch in elkaar: losse fragmenten zonder onderlinge affiniteiten. Hoe
raakt de toeschouwer dan toch in zo'n film binnen, m.a.w. hoe reconstrueert de
toeschouwer dan toch iets van dat communicatieproces dat Bresson hem ontzegt,
of van de ‘zin’ van de film? Ik geloof dat hij daarvoor een net van referenties nodig
heeft waarin hij de beeldsequensen, de dialoogflarden, de half-verhalende scènes,
de niet ter sprake gebrachte, latente thematiek zowel als de overduidelijke
leitmotieven probeert te vangen. In die referentiebezigheid zitten verschillende
gradaties. De referenties naar de actualiteit zijn, zoals gezegd, clichématig. Andere
zijn van een meer literaire aard: doordat we b.v. in de romanliteratuur wel in staat
zijn aan de hand van brokstukken een quasi-verhaal te reconstrueren, voelen we
ook in deze film wel iets aan van een verhaal, van een situatie, van verhoudingen
tussen personages. Maar het meest verrijkende en vervolledigende referentieproces
bestaat erin dat we alle vorige werken van Bresson door de filter van deze film laten
passeren. Ik zei het al, geregeld komen er in deze film visuele momenten voor die
we al uit andere films kennen. En steeds opvallender wordt het hoe, van de ene film
op de andere, de gezichten van de acteurs, die toch telkens weer andere zijn, op
elkaar gaan lijken. Dat maakt van de verschillende films van Bresson één groot
weefsel, waarin de aparte films zelf niet meer zo heel belangrijk zijn. Belangrijk is
de textuur, niet de draadjes. Belangrijker nog, wat men door dit weefsel heen kan
onthullen, wat men ermee kan bedekken.
Want er zit, vooral in deze jongste film van Bresson, een grote weigerings-gedachte
in verwerkt. De weigering in de eerste plaats om de bioscoopbezoeker volgens de
klassieke communicatiemethoden aan te spreken. Die communicatieweigering gaat
3
zo ver, dat Bresson zelfs niet op de listige vraag of de provocatie ingaat. In het
geval van Le Diable zou de (door Bresson zelf uitgelokte) provocatie kunnen luiden:
wat denkt u, mijnheer

3

De vergelijking die bij me opkomt, is misschien niet eens zo vreemd: Jezus in de woestijn
gaat niet in op de listige manipulatie van Satan (die hij zelf uitlokt?), maar verplaatst het
antwoord en meteen de vraag zelf.
Ook van Anouilh wordt vaak gezegd dat hij de dramaturg van de weigering is. Maar doordat
hij altijd op de weigering, de provocatie van de vraag, ingaat, heeft hij van die weigering een
van de vlotste vormen van communicatie gemaakt, nl. het boulevardtheater.
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Bresson, dan wel van de wereld van vandaag? Ik denk er niets over, zegt Bresson,
ik ben ertegen.
In de film vraagt de psychiater aan de jongen:
‘Le désaccord avec la société vous est venu comment?’
De jongen antwoordt:
‘C'est mon état normal’.

Erg mooi vind ik dan wel de manier waarop Bresson heel naïef de list zelf aangeeft.
Zonder valse schroom doet hij alsof hij het zal hebben over onze modieuze
catastrofen, maar in zijn ‘antwoord’ verplaatst hij de draagkracht van de vraag van
het mededeelbare gebeurende naar het existentiële metafysieke. Zonder aan
uitgesproken metafysiek te gaan doen.
Zo gezien, doet Bresson dus iets wat in deze tijd in hoge mate taboe is: hij weigert
communicatie. Hij eist het recht op, hermetisch te blijven. Hij pleit voor ‘stilte’. En
dat hij dat doet met zo'n materialistisch middel - en ook zijn stijl is materialistisch als film, maakt van hem geen avant-gardistisch, maar wel een averechts cineast.
Le Diable is dus geen film die je kunt bekijken zoals andere films, die op
rechtstreekse communicatie uit zijn. Je moet er tegendraads tegenaan zitten te
kijken en het hermetisme ervan respecteren. Ik heb er zelf, geloof ik, weinig van
begrepen. Niet omdat het zo'n ingewikkelde film is, maar omdat hij zo kil en
gereserveerd, bijna onaantrekkelijk, is gemaakt. Maar het is een film die, terwijl je
hem bekijkt of half zit te bekijken, je doet mediteren (de eerste trap van die meditatie
is dat refereren dat ik onmisbaar noemde voor het ontsleutelen van de film). Bezigzijn
met Le Diable kun je alleen in een half-aandachtige, half-dromerige toestand, iets
wat die staat van apathie mogelijk maakt die heerst tussen de overdreven sympathie
die andere films afsmeken, en de afstotende antipathie; het ogenblik waar de
affiniteiten even met rust worden gelaten, waar de communicatie voor een moment
wordt opgeschort, waar het vraag- en antwoordspel voorlopig opgeheven wordt, in
een ongericht denken en voelen, een cirkelen rondom.
Een vraag die me blijft bezighouden (die me dom lijkt, maar aangezien ze me blijft
obsederen, toch haar recht op formulering moet hebben): is dit
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nu ‘pessimistisch’ of ‘maniëristisch’? Of anders gesteld: de filmische denktrant van
Bresson heeft iets zeer gemaniëreerds, dat voor een deel irriteert, voor een deel
bewondering wekt. En is die gespletenheid - bij mij - nu nodig voor een goed begrip
van Bresson, of zit ik ernaast?
Daarmee samenhangend: is dat pessimisme niet door maniërisme ingegeven?
Of is het alleen door dat maniërisme mogelijk? Kortom, zouden ze beide niet met
elkaar vervlochten zijn, zodat het ene de uitdrukking zou kunnen zijn van het andere?
Maakt het artificiële van het ene niet een grotere uitzuivering van het andere
mogelijk? Of nog anders uitgedrukt en aansluitend bij wat ik eerder schreef: is dit
niet een poging om deze ‘weigering’ zo radicaal mogelijk te stellen, maar toch op
een enigszins houdbare manier te blijven formuleren?
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Nieuwe leiders Hoea en Teng
'Russen willen Europa inrekenen!'
L.L.S. Bartalits
Met Hoea Kwo-feng en Teng Hsia-ping staat thans een ongelijk mannenpaar aan
de top in de Volksrepubliek China. Voor de 74-jarige, kleine en tanige Teng Hsia-ping
was de Culturele Revolutie een loutering; de nu 57-jarige, grote en krachtiggebouwde
Hoea Kwo-feng werd door genoemde Revolutie naar de macht gedragen. Mao
Tsje-toeng's opvolger als voorzitter van de Militaire Commissie en Oppercommandant
van het Volksleger heeft, voorzover bekend, nimmer militaire dienst gedaan, terwijl
de gerehabiliteerde chef van de Generale Staf tijdens de revolutionaire oorlogen
zich als bevelhebber en politiek commissaris door alle rangen heen naar de top
werkte.
Hoea Kwo-feng kent het buitenland niet, Teng Hsia-ping daarentegen studeerde in
Frankrijk, kent het Kremlin van binnen, onderhandelde met Chroesjtsjov en Kissinger,
en bezocht in 1975 New-York en Parijs. Teng Hsia-ping was al in 1952 minister van
financiën en vice-premier: Hoea Kwo-feng kreeg pas in 1975 een regeringsambt.
Niettemin volgde Hoea Kwo-feng als premier de overleden Tsjoe En-laj op, de post
die Teng Hsia-ping had willen hebben.
De verschillen tussen beide mannen zijn voornamelijk verschillen tussen twee
*
generaties en zij behoeven niet per se een obstakel voor samenwerking te zijn.
De terugkeer van Teng Hsia-ping in de Chinese top is na de machtsgreep van
Hoea Kow-feng en de uitschakeling van de ‘Bende van vier’, in oktober 1976, een
tweede belangrijke wending na Mao Tsje-toeng's overlijden. In wezen is het een
correctie op Mao Tsje-toeng, die immers bij besluit van 7 april 1976 zelf het
ontslagbevel voor Teng Hsia-ping had on-

*

Enkele aantekeningen en opmerkingen naar aanleiding van de publikaties:
Gottfried-Karl Kindermann, Pekings Chinesische Gegenspieler, Droste Verlag, Düsseldorf,
1977, 292 pp., DM. 34. Ching Ping/Bloodworth, Das chinesische Machtspiel. Dreitausend
Jahre Staatskunst, Reiner Wunderlich Verlag, Tübingen, 1977, 372 pp., DM. 34. Oskar Weggel,
Die Aussenpolitik der Volksrepublik China, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1977, 172 pp.,
DM. 25.
Zie ook: F. Sier, De huidige politieke ontwikkelingen in China, in Streven, april '77, blz. 640.

Streven. Jaargang 31

76
dertekend; dit zal de twijfel aan Mao Tsje-toeng's onfeilbaarheid versterken. Is dit
het begin van een de-maoïsatie? Zoals bekend heeft in de Sovjet-Unie de rehabilitatie
van maarschalk Zjoekov destijds de de-stalinisatie ingeleid. Hoe dan ook, men zal
de beoogde modernisering van de Volksrepubliek China niet van de grond krijgen
zonder een volledig onderzoek naar Mao Tsje-toeng's erfenis. En daarvoor zou
Teng Hsia-ping dé man kunnen zijn: had Mao Tsje-toeng hem niet reeds in 1966
gebrek aan eerbied verweten? En had Teng Hsia-ping eind 1975 met betrekking
tot de verafgoding van Mao Tsje-toeng niet gezegd, dat er ‘op deze wereld geen
geboren heiligen’ zijn? Maar een kritische doorlichting van Mao Tsje-toeng zou het
streven van Hoea Kwo-feng doorkruisen, die immers de legitimiteit van zijn
heerschappij fundeert op het feit dat Mao Tsje-toeng hem had aangewezen als
opvolger. Of zal een de-maoïsering misschien in naam van Mao Tsje-toeng worden
doorgevoerd?

Terugkeer
De rehabilitatie van Teng Hsia-ping opent de deur voor een terugkeer van de oude
functionarissen die slachtoffers waren van de Culturele Revolutie. Maar hoe zullen
de miljoenen rode gardisten van 1966 reageren, die even van de macht mochten
proeven.
Of een generatieconflict tussen Hoea Kwo-feng en Teng Hsia-ping voorkomen
kan worden, hangt natuurlijk ook af van de vraag of Teng Hsiaping's pragmatische
politiek een succes wordt. Wil hij alle gedane beloften, zoals het op gang brengen
van de economie, moderne bewapening voor het leger, onderwijshervorming,
loonsverhoging en correctie van het beleid om jongeren naar het platteland te
zenden, nakomen, dan zal Teng Hsia-ping wonderen moeten verrichten. En zal
Teng Hsia-ping meer voor de industrie kunnen doen, wanneer Hoea Kwofeng de
bevordering van de landbouw als hoofdtaak beschouwt? Over deze zeer
fundamentele zaken bestaan nog steeds verschillen van mening. Ook over de
buitenlandse politiek bestaat nog geen volledige klaarheid. Het zou geen verrassing
zijn als de diplomatiek ervaren Teng Hsia-ping een grotere rol in de relaties met het
buitenland zou gaan vervullen; dat zal eventueel blijken wanneer minister Vance,
met wie Teng Hsia-ping reeds eerder heeft gesproken, een bezoek komt brengen.
Men verwacht van Teng Hsia-ping dat hij Tsjoe En-laj's opening naar het Westen
zal voortzetten, de buitenlandse handel zal bevorderen en de discussie met Moskou
zal voortzetten. De Verenigde Staten moeten er niet te gemakkelijk over denken:
men kan het aan de pragmaticus Teng Hsia-ping overlaten ook aan Moskou de
hand te bieden als de gelegenheid gunstig is en voordeel belooft. Ook in Moskou
zou men volgens berichten hoopvol over Teng Hsia-ping gestemd zijn.
Zo lijkt op het eerste gezicht de door de wol geverfde Teng Hsia-ping de
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meeste troeven in de hand te hebben. Het zou echter onjuist zijn de macht binnen
de partij en bekwaamheden van Hoea Kwo-feng te onderschatten. Deze stal de
show toen hij Tsjoe En-laj's plaats innam, tegen de ‘Bende van vier’ optrad, en de
negen maanden ma zijn staatsgreep gebruikte om zijn positie te consolideren: De
vertraging bij het rehabilitatieproces van Teng Hsia-ping kwam Hoea Kwo-feng zeer
te stade. Hoea Kwo-feng heeft ook duidelijk de recente bijeenkomst van het Centraal
Comité van de Chinese Communistische Partij beheerst en het komende
partijcongres moet het congres worden van Hoea Kwo-feng. Hoea Kwo-feng zal
zeker geen genoegen nemen met de rol van leerling-medewerker van Teng
Hsia-ping. Hoea Kwo-feng is de jongere, hij heeft de meeste kans op een langdurige
machtsuitoefening; en al zal Teng Hsia-ping gezien zijn eerbiedwaardige leeftijd
een zekere ‘meerwaarde’ (naar Chinese maatstaven) krijgen, tóch blijft het voor
Teng Hsia-ping een handicap dat hij ééns in ongenade is gevallen, iets wat hem tot
voorzichtigheid zal nopen.

Oorlog onvermijdelijk
Het dogma van de onvermijdelijke oorlog overheerst het strategisch denken van de
Chinese leiders, en dus ook dat van de buitenlandse politiek. De wapenwedloop
tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten leidt in die visie tot een derde
wereldoorlog en de SALT-akkoorden remmen deze wapenwedloop niet af. Tevens
waarschuwen de Chinezen vaker dan voorheen voor het gevaar van een nieuwe
wereldoorlog. Om deze waarschuwing kracht bij te zetten worden thans generaals
gerehabiliteerd, die tijdens de Culturele Revolutie hun ambt hebben verloren.
De leiders in Peking houden het des te gemakkelijker op die harde werkelijkheid
omdat zij gefascineerd zijn door geweld, zoals Marx en Lenin vóór hen. Hoewel zij
enig voordeel zien in het Eurocommunisme, voorzover het namelijk Moskou dwars
zit, neemt Peking toch de Westeuropese Communistische Partijen niet serieus: hun
leiders zijn geen communisten maar revisionisten, kortom verkapte
sociaal-democraten. Hun hoop om aan de macht te komen langs vreedzame weg
is een illusie: ‘Nergens is het socialisme zonder geweld gerealiseerd, en wie het
tegengestelde gelooft, stelt zich bloot aan teleurstellingen zoals de revisionisten die
gekend hebben in Chili en Portugal’, aldus vice-premier Tsji Teng-koei. Oorlog dus.
Eéns. Maar werkt het atoomwapen dan niet afschrikwekkend? Vice-minister van
buitenlandse zaken Yoe Tsjan verklaarde: ‘de wereld zal door oorlog niet vernietigd
worden en de mensheid zal een enorme vooruitgang boeken. Het conflict zal niet
noodzakelijk nucleair worden uitgevochten. Mogelijk is dat de supermogendheden
elkaar met dat wapen bedreigen zonder het te gebruiken, zie wat er in de tweede
wereldoorlog met het gas als wapen gebeurde. En zelfs indien kernwapens zouden
worden gebruikt, be-
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tekent dat nog niet de vernietiging van de wereld. Omdat de mens de wapens heeft
gemaakt is het ook steeds de mens die de wapens beheerst.’ Het sprookje van de
Tovenaarsleerling is kennelijk geen Chinese vertelling.
‘Het zal uiteindelijk de mens zijn die de wapens vernietigt, en niet andersom.
Wanneer wij zeggen dat de situatie uitstekend is, willen wij daarmee beweren dat
de landen zelfstandig willen zijn: de naties willen vrijheid, de volken revolutie. Breekt
een oorlog uit, dan zal de strijd alom belangrijker worden en zal de revolutie overal
nóg belangrijker voortgang maken’, aldus de vice-minister van buitenlandse zaken,
die daarmee praktisch hetzelfde zegt als wat Mao Tsje-toeng in Moskou in november
1957 op de topconferentie van de twaalf regerende communistische partijen tegen
Chroesjtsjov had gezegd. Wat sindsdien veranderd is, is niet de Chinese filosofie;
die bleef conform aan de visie van Engels dat ‘de historie de verschrikkelijkste is
van alle goddelijke verschijnselen, die haar overwinnende strijdwagen leidt over
een massa kadavers’. Wat wèl veranderde was de Sovjethouding.

China en de Sovjet-Unie
In 1959 had Chroesjtsjov tegen Mao Tsje-toeng gezegd dat ‘het ogenblik nog niet
gekomen is om door krachtig ingrijpen de solidariteit van het kapitalisme te
beproeven’, weshalve men een politiek van vreedzame coexistentie en praktische
samenwerking zou gaan volgen. Betekent dat voor Peking, dat de
Russisch-Amerikaanse samenwerking onomkeerbaar is geworden en dat Moskou
zich eerder op een oorlog met de Volksrepubliek China voorbereidt? Geenszins,
aldus Yoe Tsjan, al beschouwt China de tegenstellingen tussen China en Rusland
als onoverbrugbaar. Waartoe dienen de Chinees-Russische besprekingen eigenlijk?
Yoe Tsjan, die ook voorzitter is van de Chinese delegatie: ‘Tot niets’. Men gaat er
alleen mee door om de ‘sociaal-imperialisten’ niet het voorwendsel in handen te
geven dat China onwillig is. Met Moskou is geen entente mogelijk, omdat het het
marxisme-leninisme heeft verraden en het kapitalisme in de Sovjet-Unie heeft
ingevoerd; de ruzie over principekwesties mag de relaties tussen de staten niet
belemmeren, voorzover die relaties berusten op de vijf coëxistentie-beginselen;
maar een Chinees voorstel daartoe is door Moskou verworpen. Intussen weigert
Peking de grote stap te doen. Zij blijft geloven in de waarschijnlijkheid van een
Russische agressie tegen China. De Sovjet-Unie maakt veel lawaai naar het Oosten
toe, terwijl zij het Westen aanvalt - deze bekende opvatting wordt wederom herhaald
door Yoe Tsjan, die het betreurt dat in het Westen wel wordt gepoogd de Russische
dreiging naar China af te wentelen, aldus André Fontaine in Le Monde van 7 juli
1977. Men meent Stalin te horen, die in 1939 de Franse en Britse ‘imperialisten’
aan de kaak stelde omdat die het Hit-
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leriaanse gevaar op de Sovjet-Unie poogden te richten.
Intussen merkte, volgens André Fontaine, vice-premier Tsji Teng-koei op dat de
Chinees-Russische grens 7000 kilometer lang is, doch de Russen daar maar een
kwart van hun strijdmacht hebben geplaatst: evenals destijds voor Tsjoe En-laj blijft
ook voor Tji Teng-koei Europa de voornaamste inzet van de supermogendheden,
en hij betreurt het dat de Westeuropese volken, zo verlangend naar vrede, zich door
de sirenen van de ontspanning in slaap laten wiegen, een ontspanning waarin de
Chinees geen ogenblik gelooft.
De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn de grootste onderdrukkers en
exploitanten en alleen zij zijn in staat een wereldoorlog te ontketenen, aldus Tsji
Teng-koei.
Of de Volksrepubliek China daarbuiten kan blijven, en zo nee, aan welke zijde
het dan zal staan, valt momenteel moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat het zich achter
bepaalde landen plaatst: China is sterk tegen agressieoorlogen, en het zal derhalve
altijd staan aan de zijde van de slachtoffers van zo'n oorlog.

Oorlogsvoorbereiding
In afwachting daarvan bereidt de Volksrepubliek China zich ten oorlog, niet alleen
door levensmiddelenvoorraden aan te leggen en ondergrondse schuilplaatsen, maar
ook door zijn nucleaire arsenaal te ontwikkelen en zijn leger te moderniseren. Komt
er een beroep op de Verenigde Staten om hulp? De bittere herinneringen aan de
afloop van de Russische hulp ligt nog te vers in het geheugen om zich opnieuw in
een afhankelijke positie te laten brengen. En techniek mag dan al belangrijk zijn,
het zijn uiteindelijk niet de wapens maar de mensen die de uitslag van een oorlog
bepalen.
‘In het algemeen is het ons beleid vertrouwen te hebben in onszelf, maar niet de
invoering van moderne technieken vanuit het buitenland te weigeren. Willen de
landen ons die verkopen en kunnen wij het betalen, dan kopen wij ze. Maar wij
bédelen niet om wapens’, aldus Yoe Tsjan.
Maar China rekent ook op zijn diplomatie en zijn propaganda. Het is lang geleden
dat het Amerikaanse imperialisme een gevaar leek. Nu is de Sovjet-Unie in het
offensief, aldus Yoe Tsjan: ‘Elke dag toont de Sovjet-Unie meer haar
expansionistische en hegemonistische gezicht, maar sommigen zien dat nog steeds
niet. Men mag niet nalaten dat aan de kaak te stellen, want daardoor verhoogt men
de waakzaamheid van de volkeren.’

Beer in de aanval
Wat dit betekent is Tsji Teng-koei nóg duidelijker: ‘De Amerikanen wil-
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len houden wat zij hebben. De Russen steken hun tentakels uit. De beer is in de
aanval. De kranten hebben de plicht de respectievelijke volkeren het gevaar van
een oorlog onder ogen te brengen. Zolang er imperialisme bestaat, zal er oorlog
zijn, of men dat nu wil of niet.’
In dit perspectief hebben de Chinezen, volgens André Fontaine, de grootste
aandacht voor ‘het algemene Russische offensief in Afrika, dat deel uitmaakt van
een wereldstrategie die niet alleen gericht is op buitmaking van de Afrikaanse
rijkdommen, maar tevens op controle van de scheepvaartroutes om Kaap de Goede
Hoop en via de Pacific naar het Westelijk Halfrond. De Russen proberen Europa
strategisch te isoleren teneinde op het geëigende moment West-Europa te kunnen
inrekenen.’
Begrijpelijk dat Peking verheugd is over de Franse hulp aan Zaïre, tegen de
Russische actie in Angola. Ook beschuldigt Peking de Russen van interventie in
Ethiopië en de Westelijke Sahara. De Kremlinleiders hebben de oude tactiek van
de tsaren overgenomen: onder het mom van nationale bevrijding en revolutie streeft
Moskou naar expansie en controle. De Oosteuropese landen zuchten daaronder,
maar Egypte en Soedan geven het goede voorbeeld voor andere Afrikaanse landen,
die ééns de Russen zullen verdrijven.
Is de Volksrepubliek China nu, als ‘vijand van de vijanden’ geworden tot objectieve
vriend van de Verenigde Staten en van de reactionaire landen van de Derde Wereld?
In Brussel noemt men de Volksrepubliek China wel het zestiende lid van de NATO,
en in een recent interview voor het tijdschrift Afrique-Asie heeft Fidel Castro gezegd
de bewijzen te hebben voor collaboratie tussen Peking en de CIA. De minachting
van de Chinezen voor de ‘papieren tijger’ is overigens niet erg afgenomen: men
acht de Amerikanen ‘dwazen’ en ‘onhandige mensen’. Waarom moesten zij zo nodig
vertellen geen bewijzen te bezitten dat de invasie in Zaïre op Russische instigatie
had plaats gevonden? Waarom begrijpen zij niet dat hulp aan de blanke
minderheidsregimes in Zuidelijk-Afrika de beste aanmoediging betekent voor
Russische intriges?
Overigens blijven, volgens André Fontaine, grote problemen drukken op de
Chinees-Amerikaanse relatie: Taiwan, Korea. De Chinese Volksrepubliek wil graag
Amerikaans verzet tegen Moskou steunen, maar het veracht de decadente
Amerikaanse beschaving en is verontrust over het gebrek aan vastbeslotenheid
tegenover het Kremlin. China zelf is nauwelijks aangetast door deze decadentie,
de pers houdt alle buitenlandse invloeden buiten de deur. Vreemdelingen zijn nog
altijd ‘duivels’. En de leiding kan dan wel beweren dat zij van elke
grote-mogendheden-politiek afziet, het feit dat zij over 800 miljoen Chinezen de
scepter zwaait heeft de leiders er sinds lang van overtuigd dat zij, geplaatst tegenover
twee imperialismen, de enigen zijn die bij Amerikanen en Russen roet in het eten
kunnen gooien. West-Europa, mits verenigd, zou dat óók kunnen, en nergens
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anders dan in Peking wordt daar zó naar verlangd. Maar Europa is verblind en
verdient medelijden.
De relaties met Japan zijn goed, en zouden beter zijn als Tokio de
anti-hegemonie-clausule in het ontwerp-vredesverdrag zou willen ondertekenen.

Apocalyps
De Chinezen zelf hebben de ruimte, de tijd, hun aantal grote natuurlijke hulpbronnen,
een krachtige nationale traditie, en de vruchtbaarheid van een intelligent en praktisch
volk. Zij zijn de dragers van enige wezenlijke denkbeelden, des te sterker omdat
die zo simpel zijn. Ondanks al hun vergissingen twijfelen zij er niet aan dat zij gelijk
hebben. Dat alles verklaart waarom - terwijl men elders in zowel de communistische
als de kapitalistische wereld zucht onder drukkende zorgen - de Chinezen zich met
een glimlach voorbereiden op de apocalyps, aldus André Fontaine.
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Forum
De grenzen van het leesbaarheidsonderzoek
In de serie ‘Werkdocumenten van het Centrum voor Communicatiewetenschappen’
van de K.U. Leuven is in 1976 een studie verschenen over de correctieve retoriek
1
van het leesbaarheidsonderzoek. Omdat in zowat alle gebieden in de maatschappij
(onderwijs, politiek, reclame, literatuur...) opmerkingen gemaakt en gehoord worden
als ‘leesbaar schrijven is heel belangrijk’, ‘de tekst naar het publiek toeschrijven’,
‘op de juiste golflengte zitten’, ‘de auteur heeft zijn publiek verkeerd ingeschat’, en
dergelijke meer is het nuttig eens na te gaan wat met de termen leesbaarheid en
leesbaarheidsonderzoek precies bedoeld wordt, welke idealen nagestreefd worden
en op welke ideologie het gros van het leesbaarheidsonderzoek berust. Op de
techniciteit van het leesbaarheidsonderzoek zelf of op alle aspecten van het
structurele denken waaraan het getoetst wordt, wil ik hier niet te uitvoerig ingaan;
ik wil vooral laten zien hoe Dr. L. Van Poecke duidelijk maakt dat hier twee
opvattingen over de taal, en dus ook impliciet over de mens, in het spel zijn.
Het leesbaarheidsonderzoek is een methode van analyse die zich zowat een
halve eeuw geleden in Amerika als ‘Readability Research’ begon te ontwikkelen tot
een vrij homogene en sterk autonome onderzoeksmethode van de gecommuniceerde
boodschap. Pas door de publikatie van het boek van P. Van Hauwermeiren, Het
2
Leesbaarheidsonderzoek , kreeg deze discipline in het Nederlandse taalgebied de
volle aandacht.
Terwijl de linguïstiek, ook in haar meest recente ontwikkeling, zich veelal beperkt
tot de studie van linguïstische fenomenen en processen op het niveau van de zin
en wat daaronder ligt, dient het leesbaarheidsonderzoek zich aan als een linguïstiek
van de discursus. Zij bestudeert namelijk hoe de vorm van de (meestal) geschreven
boodschap dient te zijn opdat voor een bepaald lezerspubliek de leesbaarheid en
dus ook het communicatieve effect verhoogd wordt. In enge zin betekent dit dat de
onderzoeker door middel van een statistische, louter met kwantitatieve grootheden
werkende formule wil voorspellen welke stilistische kenmerken van een tekst bij een
bepaald lezerspubliek een bepaald cognitief effect veroorzaken. Een voorbeeld van
een bekende leesbaarheidsformule is de ‘Reading Ease’-formule van de Amerikaan
Flesch, daterend van 1948:
RE = 206,84 - 0,85 W - 1,02 S.
S is de berekening van de gemiddelde zinslengte in woorden en W van de
gemiddelde woordlengte in lettergrepen per 100 woorden. De getallen S en W
moeten vermenigvuldigd worden met

1

2

Dr. L. Van Poecke, Het trouweloze medium. Een onderzoek naar de correctieve retoriek van
het leesbaarheidsonderzoek, Centrum voor Communicatiewetenschappen, K.U. Leuven,
1976. Ed. van Evenstraat 2A - B-3000 Leuven, 127 pp., BF 210.
P. Van Hauwermeiren, Het Leesbaarheidsonderzoek, Tjeenk Willink, Groningen, 1975.
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respectievelijk 1,02 en 0,85 en deze cijfers dient men af te trekken van een constante
(206,84) die het mogelijk maakt dat het cijfer links in de equatie tussen de 0 en de
100 blijft. Als men nu met deze formule bv. literaire teksten op hun leesbaarheid
onderzoekt en tot de bevinding komt dat Swift en Thoreau een RE-cijfer halen dat
hen in de categorie ‘gemakkelijk leesbaar’ plaatst, terwijl Defoe en Mark Twain in
de categorie ‘tamelijk gemakkelijk leesbaar’ thuishoren, dan vraagt Dr. L. Van Poecke
zich zeer terecht af welk nut deze cijfers wel hebben. De vraag die zich telkens
opnieuw opdringt is: wat wordt er juist gemeten en wie is er wel geïnteresseerd in
die wijze van meten?
Andere grondige twijfels van de auteur omtrent het nut en de waarde van dergelijke
formules kunnen als volgt samengevat worden:
1 De generaliseringen die gemaakt worden vanuit de formule(s) zijn dubieus,
omdat ze in principe toepasbaar geacht worden op alle teksten, voor alle lezers
en in alle situaties, terwijl het toch duidelijk moet zijn dat de bruikbaarheid van
dergelijke leesbaarheidsformules beperkt is tot teksten die met de
criterium-passages vergeleken kunnen worden en tot lezers die met de
proefpersonen vergelijkbaar zijn.
2 Vaak worden formules die uitsluitend geschikt zijn voor het Engels, op een
onverantwoorde manier aan andere talen aangepast.
3 De stilistische kenmerken die in verband gebracht worden met de
moeilijkheidsgraad van een tekst, worden soms op simplistische wijze
gereduceerd tot woord- en zinslengte.
4 Aangezien het leesbaarheidsonderzoek alleen werkt met telbare gegevens,
wordt weinig of geen rekening gehouden met de wijze waarop de boodschap
georganiseerd is. Ook de betekenis van het onderzochte taalmateriaal wordt
buiten beschouwing gelaten, zodat de conclusie van Van Poecke, dat het
leesbaarheidsonderzoek iedere semantische instelling mist, volkomen
gerechtvaardigd is.
In een tweede deel vult de auteur zijn kritische beschrijving van de heersende
methode in het leesbaarheidsonderzoek aan met de formulering van een aantal
bezwaren tegen de door het leesbaarheidsonderzoek gevolgde strategie. Hij toont
aan dat het leesbaarheidsonderzoek zich bezondigt aan een manifest reductionisme,
omdat het op consequente wijze duidelijk verschillende teksttypes op een uniforme
wijze behandelt. Het gaat namelijk niet op om bv. een sacrale tekst, een roman, een
keukenrecept, enz. vanuit eenzelfde strategie te meten, ze met elkaar te vergelijken,
ze te beschouwen als behorend tot eenzelfde homogene categorie.
Zelfs het relativisme dat door leesbaarheidsonderzoekers voorgestaan wordt (cf.
volgend citaat uit J. de Groot, Schrijven - gelezen worden: ‘de auteur, voordat hij
met schrijven begint, (moet) precies weten voor welke groep hij schrijft en al
schrijvende moet hij dat nog voortdurend in gedachten houden’) is een schijnbaar
relativisme, gebaseerd op een gradueel i.p.v. een differentieel verschil. M.a.w.
evenals de teksten wordt ook het publiek en zijn leesvaardigheid als een homogeniteit
gezien. Het leesbaarheidsonderzoek stelt zich op het radicale normerende standpunt
dat de ene tekst leesbaarder is dan de andere en dat de maximale effectiviteit bereikt
wordt wanneer de totaliteit van het publiek deze tekst kan lezen. Daartegenover
stelt Van Poecke dat een reëel relativisme erin bestaat uit te gaan van de stelling
dat er verschillende soorten teksten bestaan, die verschillende leesvaardigheden
vereisen en die bestemd zijn voor verschillende soorten publieken. In die visie is
het onzinnig verschillende teksten in een experiment met elkaar te vergelijken en
ze in de praktijk (via een leesbaarheidsformule) aan elkaar af te meten.
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Ook het herschrijven van zgn. moeilijke teksten met het oog op een effectievere
communicatie betekent in feite een zodanige transformatie van de tekst, dat de
herschreven versie tot een verschillend communicatief systeem gaat behoren en
zich tot een andere klasse van lezers richt. Een vergelijking op het stuk van de
moeilijkheidsgraad tussen de oorspronkelijke en de herschreven versie is dan ook
niet meer mogelijk, aangezien noch de tekst, noch de ontvanger, noch de zender,
noch het ‘thema’ enz. nog dezelfde genoemd kunnen worden.
In zijn laatste deel onderzoekt de auteur
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de filosofische inspiratie van het leesbaarheidsonderzoek, waarin hij een impliciet
‘Rousseauïsme’ aanwezig ziet. Iemand als Flesch bv. pleit voortdurend voor een
terugkeer naar een minder conventionele en meer natuurlijke taal, waardoor de
teksten doorzichtiger zouden worden. De ideale taal waarnaar gestreefd moet
worden, aldus Flesch, is Plain Talk. Ze is het tegenovergestelde van de door de
cultuur bedorven taal die o.m. aan onderwijzers op alle niveaus, advocaten,
wetenschappers, diplomaten, moderne literatoren e.a. de macht van het woord
verleent die ze naar believen kunnen gebruiken en misbruiken.
Plain Talk daarentegen is een utopische standaardtaal, bestemd voor een al even
utopische gemiddelde burger-lezer. Een voorbeeld in de goede richting volgens
Flesch is het Chinees, dat een doorzichtige taal is, waarin ieder symbool de plaats
inneemt van een geheel woord, waar de natuurlijke logica van de dingen
weerspiegeld wordt in de orde van de woorden en waarin al het overbodige is
weggelaten. Het Chinees benadert het ideaal van de Plain Talk inzoverre het een
zachtlopende, neutrale machine is die standaardprodukten aflevert volgens het
principe van de assemblage-band.
Vanuit de bevindingen van het structurele denken (Foucault, Derrida, e.a.) maakt
Van Poecke de bedenking dat de visie van Flesch inhoudt dat, wanneer men de
Plain Talk als eindpunt beschouwt, men de primitieve taal van het begin van elke
cultuur herhaalt. Verder concludeert hij dat Plain Talk gesteld wordt als een wet
waaraan iedereen zich dient te onderwerpen, omdat ze de vertolking is van de
eensgezinde wil van het volk.
Het belangrijkste echter lijkt mij dat de auteur sterk beklemtoont dat achter de
utopie van de Plain Talk heel duidelijk een ideologie schuilgaat, verbonden met een
bepaald ideaal maatschappijbeeld. Voor Flesch is dat concreet aanwezig in een
middelgrote stad, bevolkt door een kleinburgerij. Anderzijds zit er in de visie van
Flesch cs. ook een flinke dosis imperialisme, omdat het stadium dat de taal en de
maatschappij in de Plain Talk zal bereiken, door zijn idealiteit uitermate geschikt
wordt voor export.
Opgemerkt kan tenslotte nog worden, dat in het leesbaarheidsonderzoek de taal
louter als instrument gezien wordt. Het is zonder meer duidelijk dat zulke visie,
geconfronteerd met het structuralistische denken, waarin de taal gezien wordt als
constitutief voor het menszijn, heel illusorisch en zelfs naïef overkomt.
Elders is er al op gewezen dat Dr. L. Van Poecke zich niet de moeite getroost
3
heeft om zeer leesbaar over leesbaarheid te schrijven. Op de interpretatieschaal
van Flesch zou de taal van zijn boek wellicht als ‘zeer moeilijk’ gekwalificeerd zijn.
Nochtans, voor wie het taal- en cultuurniveau nog altijd niet samenvallen met dat
van Reader's Digest is Het trouweloze medium aanbevolen lectuur.
J. Gerits

3

cf. L. Geerts, Enige beschouwingen over leesbaarheid, kultuur en natuur, in De Nieuwe, 6
mei 1977, nr. 684, p. 11 e.v.
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Boekbesprekingen
Sociale wetenschappen
Brunt, Lodewijk, De abortusbrieven
Boom, Meppel 1977, 130 blz., f 19,50
Hattinga, Verschure, J.C.M., Het verschijnsel zorg
De Tijdstroom, Lochem 1977, 187 blz., f 17,Herzog, Marianne, Van de hand in de tand
Het Wereldvenster, Baarn 1977, 129 blz., f 22,50
Katernen 2000, TVIND - Onderwijsvernieuwing in Denemarken
Werkgroep 2000, Amersfoort 1977, 23 blz., f 3,50
Lourau, René, Le gai savoir des sociologues
(Collection 10/18, 1117) Union Générale d'Editions, Paris 1977, 312 pp.
Vester, Frederic, Handboek voor milieuproblemen
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 320 blz., f 13,50
Werkgroep Alternatieve Ekonomie Leuven, Ongezond Verbeterbaar.
Ekonomische en sociale aspecten van het wonen in België
Kritak, Leuven 1977, 127 pp., BF 145 (10, - verz.)

H.P.M. Goddijn, P. Thoenes, J.M.M. de Valk, J.P. Verhoogt, Geschiedenis
van de sociologie - achtergronden, hoofdpersonen en richtingen
Boom, Meppel 1977, 378 blz., f 29,50 4e herziene en uitgebreide druk
Deze geschiedenis van de sociologie moet beschouwd worden als een van de
betere overzichten die op dit moment op de markt verschijnen. Bij de vierde druk
zijn wijzigingen aangebracht in de hoofdstukken over het evolutionisme in de
sociologie, Marx en Engels en Durkheim. Verder zijn twee nieuwe en boeiende
hoofdstukken toegevoegd over de Amerikaanse sociologie (Verhoogt) en de
Nederlandse sociologie (P. Thoenes). Wel is het jammer dat Thoenes op blz. 355
vermeldt dat ‘in België een interessante en bijna al even gevarieerde Nederlandse
sociologie’ is ontstaan, maar de lezer verder, ook qua literatuurverwijzing, in het
ongewisse laat.
F. Nieuwenhof

Gedragswetenschappen
Anders, prof. dr. G. e.a., Erfelijkheid, sleutelen aan genen, wat kan, wat mag,
wat moet
Bosch & Keuning, Baarn 1977, 149 blz., f 16,50
Heerden, J. van, Tussen psychologie en filosofie
Boom, Mepel 1977, 132 blz., f 19,50
Huinck, Jan, Ik neem de vrijheid
Boom, Meppel 1977, 83 blz., f 14,50
Lambert, William en Wallace Lambert, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977,
229 blz., f 9,50
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John Gunn, Geweld in de samenleving
(Aula 562) Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 200 blz., f 9,50
De Engelse psychiater Gunn (!) beschouwt het geweld als een welhaast universeel
verschijnsel. Vooronderstelling is dat voor het gebruik daarvan steeds reden zal
zijn. Terugdringen van geweld binnen de menselijke samenleving, zo concludeert
hij, is afhankelijk van de bereidheid om naar deze oorza-
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ken te zoeken. Pas dan kunnen effectieve maatregelen tegen geweld worden
genomen. Uitbanning van geweld is een evolutieproces. ‘De mensen die beweren
dat de aard van de mens in een zucht en een vloek veranderd moet worden zeggen
ons niet hoe dat te doen...’ Hij dringt aan op mentaliteitsverandering, die naar zijn
mening allereerst binnen het onderwijs gerealiseerd kan worden. Uitschakeling van
agressie acht hij echter ongewenst, omdat agressie ten grondslag ligt aan de
behoefte om te strijden voor een persoonlijke overwinning, terwijl de tegenpool, het
altruïsme, de eigen verlangens ondergeschikt maakt aan de behoeften van de groep.
‘Ach, zwei Selen sind in meiner Brust’ zou je kunnen zeggen.
De bijdrage tot oplossing van het probleem van geweld door Gunn is feitelijk
minimaal. Zijn opvatting dat gebruik van geweld een mentaliteitskwestie is, kan
moeilijk worden ontkend, terwijl zijn mening dat men moet speuren naar de oorzaken
daarvan, evenmin tegengesproken kan worden. Het is jammer dat Gunn het hierbij
laat en weinig aandacht besteedt aan de relatie tussen het ‘Fressen’ en de ‘Moral’.
Terwijl hij bovendien nauwelijks in gaat op het bewust kunnen (willen) beheersen
van sociaal ongewenste processen.
F. Nieuwenhof

B.J.J. Ansink, Neuropedagogiek, Boom, Meppel 1976, 296 blz., f 39,50.
De schrijver is neuroloog en buitengewoon hoogleraar in Amsterdam: zijn leerstoel
is gesticht door het orthopaedisch centrum Noord-Holland: Orthopaedagogiek en
neuropathologie hebben natuurlijk wel wat met elkaar te maken, maar hoeveel, leert
dit boek ons niet. Het is een uitvoerige inleiding tot de anatomie en fysiologie van
het zenuwstelsel, het functioneren van diverse systemen en de gevolgen van
stoornissen daarin. Het is up to date. Veel neuropathologie passeert de revue. Op
blz. 52 t/m 55 een ontwikkelingsschema tot 60 maanden, waar de schrijver terecht
trots op is. Veel pedagogiek komt de lezer echter niet tegen. Het boek is bedoeld
voor orthopaedagogen en andere paramedische werkers.
Sommige vreemde woorden zijn in een woordenlijst achterin vertaald, maar lang
niet alle.
Dit en de compactheid van de stof evenals de zuinigheid met illustraties maken
het boek voor de niet-medische student wel moeilijk.
Zoals gezegd, het begrip neuropedagogiek blijft een beetje hybride.
J.H. van Meurs

Claudio Naranjo, Reis naar jezelf, nieuwe wegen naar je bewustzijn,
Nelissen, Bloemendaal, 1976, 192 blz., f 22,50. (The Haeling Journey,
1973.)
De schrijver is een Chileense psychiater, leerling van Fritz Peris. Hij verdiepte zich
grondig in de werking van vier nieuwe psychedelische middelen, die hij indeelt in
twee klassen: gevoels- en fantasieverruimers. De middelen zijn M.D.A., M.M.D.A.
harmaline en ibocaine. Deze zouden niet psychotomimetisch zijn. In de handen van
de schrijver hebben ze alle een specifieke werking, die hij in vier hoofdstukken
beschrijft aan de hand van ervaringen van en met proefpersonen. Uit deze
beschrijvingen komt de verwantschap met L.S.D. e.d. echter wel naar voren. Zowel
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doodsangst als extase kunnen - door een ervaren therapeut, zoals de schrijver - in
één lange sessie worden doorgewerkt, zodat het verdiepte beleven voor de
proefpersoon van blijvende waarde wordt.
Over gevaarlijke bijwerkingen - bij herhaald gebruik bijvoorbeeld - wordt slechts
bij M.D.A. gewaarschuwd.
Meestal is er slechts één sessie met één van de middelen binnen een uitgebreid
programma, waarin ook b.v. een uitvoerige autobiografie een plaats heeft.
Men krijgt de indruk dat men evenals de schrijver zijn (Perls) technieken wel goed
moet beheersen, om geen ongelukken te maken. Misschien ‘geschikt voor de
geïnteresseerde leek’, maar niet zo maar bruikbaar om te ‘trippen’.
J.H. van Meurs

Geschiedenis
Casas, Bartoloméde Las, The Tears of the Indians
The Journeyman Press, London 1656, 74 pp., £1.20
Horst, D. van der, Geschiedenis van
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China
(Aula) (Spectrum), Utrecrt/Antwerpen 1977, 269 blz., f 12,50
Kitchen, Martin, Fascisme
Het Wereldvenster, Baarn 1977, 133 blz., f 24,50
Nolthenius, Hélène, Duecento
6
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977 , 282 blz., f 11, Varia Historica Brabantica V
Historische Sectie Provinciaal Genootschap K en W.N. Brabant 1976, 233 blz.,
f 31,50

C. Ryan, De laatste dag. Berlijn 1945
Van Holkema en Warendorf, Bussum 1977, 448 blz., f 16,90
Medio april 1945 begon de Russische aanval op Berlijn. Drie weken later was de
Tweede Wereldoorlog in Europa beëindigd. Het Groot Duitse Rijk van Hitler en de
zijnen was verslagen. Berlijn was gevallen. Na jarenlange onderzoekingen beschrijft
de auteur het politieke en militaire geharrewar rond Britse en Amerikaanse topfiguren,
de verbitterding en de onderlinge srijd binnen de Duitse strijdkrachten en de
dramatische slag om Berlijn zelf.
L.L.S. Bartalits

W. Craig, Opmars en Ondergang. De vernietiging van het Duitse Zesde
Leger bij Stalingrad
Omega Boek, Amsterdam 1974, 423 blz., f 29,50
De auteur heeft de details van de bloedige veldslag tot in de finesses weergegeven.
Hij interviewde honderden overlevenden van dit gebeuren. Het resultaat is dat dit
boek het beste is dat tot op heden geschreven is over de gigantische veldslag van
Stalingrad.
L.L.S. Bartalits

P. Heijboer, Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en
verloren
De Haan, Haarlem 1977, 184 blz., geïll., f 27,50
‘Indië’ is in, het plaatjesboek eveneens. Welnu, dit werk bevat enige honderden
illustraties en handelt over de geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië.
Reden genoeg voor de uitgever dit document op grote schaal - als premieboek onder het lezers-, c.q. kijkerspubliek te verspreiden.
Voor het eerst werd op deze wijze de gehele drieënhalve eeuw durende koloniale
periode in beeld gebracht. De begeleidende teksten en onderschriften zijn informatief.
Bovendien - en dit is nagenoeg een unicum wanneer het gaat om een rijk
geïllustreerd werk over hetzelfde onderwerp - had de samensteller geen last van
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nostalgie. Het feit dat het werd opgedragen aan het volk van Indonesië geeft hiervan
wellicht reeds een aanduiding.
Contemporaine prenten uit de tijd vóór de 19e eeuw ontbreken helaas nagenoeg.
Ze zijn er gewoon niet. De compagniestijd (1602-1799) werd dan ook achteraf van
beelden voorzien, vooral in de tijd (± 1815) van de terugkeer van de Hollanders in
dit gebied, na het Engelse tussenbestuur.
Schilderijen en de in de vorige eeuw tot ontwikkeling gekomen fotografie laten
mijns inziens op redelijk verantwoorde wijze zien hoe het met de aanwezigheid van
de Nederlanders in deze kolonie en de positie van de inheemse bevolking was
gesteld. Dit is vooral aan de keuze van Heijboer te danken. Uit de grote hoeveelheid
materiaal, waarvan zich een groot deel bevindt in de collectie van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam, kan men ook een andere keuze maken: een
van Nederlandse heldenmoed en ethiek en van Indonesische onderworpenheid.
Dit inmiddels achterhaalde beeld van de koloniale geschiedenis blijft na het lezen
en doorkijken van dit boek zeker niet achter.
P.W. Schilpzand

Wijsbegeerte
Anthony, P.D., The Ideology of Work
Tavistock Publications, London 1977, 340 pp., £8.Baudrillard, Jean, Le miroir de la production ou l'illusion du matérialisme
historique
(Synthèses contemporaines) Casterman, Paris/Tournai 1977, 148 pp., BF 245
Calvet, Louis-Jean, Marx, Engels, Laforgue, Staline. Marxisme et linguïstique
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(Langages et Sociétés) Payot, Paris 1977, 208 pp., FF 50,Raulet, Gérard (ed.), Utopie-Marxisme selon Ernst Bloch
(Critique de la politique) Payot, Paris 1976, 331 pp.
Reisinger, Ferdinand, Der Tod im marxistischen Denken heute
Matthias Grünewald, Mainz 1977, 300 pp., DM 32,Russel, Bertrand, Het ABC van de relativiteit
Boom, Meppel 1977, 166 blz., f 23,50
Terwiel, B.J., Boeddhisme in de praktijk
Van Gorcum, Assen/Amsterdam 1977, 119 blz., f 22,75
Wiele, Jozef Van de, Nietzsche en het Westerse denken
Acco, Leuven 1976, 135 pp., BF 230
Zenck, Martin, Kunst als Begriffslose Erkenntnis. Zum Kunstbegrijf der
ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos
(ThG 29) Fink Verlag, München 1977, 260 pp., DM 48,-

Karl Liebknecht, Studies over de bewegingswetten van de
maatschappelijke ontwikkeling, Het Wereldvenster, Baarn, 1976, 321
blz. f 32,50.
Dit boek - voor het eerst verschenen in 1922 - is een tamelijk onorthodoxe synthese
van de ontwikkeling van de mens in het verleden, het heden en de toekomst. Het
gaat Liebknecht erom de basisbegrippen en de wetten van de maatschappij en de
cultuur in al hun facetten aan te tonen, maar evenzeer gaat het om het verband
tussen ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’ en de interpretatie van op zichzelf beschouwde
culturele verschijnselen als religie en kunst, moraal en politiek, arbeid en economie.
L.L.S. Bartalits

Karl Jaspers, Was ist Erziehung? Ein Lesebuch, R. Piper & Co Verlag,
München/Zürich, 1977, 388 pp., DM. 19,80.
Een bijzonder belangwekkend, maar ook gevaarlijk boek. Gevaarlijk in zoverre dat
men Jaspers goed moet kennen om dit werk te kunnen begrijpen. Het bestaat
namelijk uit gerangschikte citaten, uit zeer vele werken van Jaspers over opvoeding.
Leest men nu bijvoorbeeld de uiterst belangrijke paragraaf over de opvoeding van
de massa's, dan staat daarin dat men eenvoudige vormen van het ware moet
uitwerken opdat die een weerslag vinden in de oorspronkelijk bij allen aanwezige
Vernunft. Dit is alleen te begrijpen indien men uit de andere werken weet dat Vernunft
bij Jaspers die capaciteit is die de mensen eenheden doet zoeken in wat zich aan
hen in eerste instantie, zodra hij denkt, niet meer als één voordoet. Men moet dan
verder weten dat die Vernunft een van de vormen van het Umgreifende is, en wel
die welke ons een inzicht in de Transcendenz kan geven en dat dat inzicht misschien
wel niet het uiteindelijke doel van het menselijk leven is, maar wel zijn hoogste
vervulling.
Daarnaast vinden we ook zeer praktische aanwijzingen, zoals de paragrafen over
de verheffing van de onderwijzer, die gelijkwaardig is en dus ook geacht moet worden
aan de docent op ‘hogere’ schooltypes. (Hetgeen aardig aansluiting vindt in de
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veranderde titulatuur in ons land, waar het personeel van het laatste schooltype al
op vooruit loopt door zich docent te gaan noemen.) Ook een opmerking als deze
moeten wij echter in het geheel van Jaspers' filosofie nemen.
De citaten komen buitendien uit zeer verschillende werken. Zo zijn er die afkomstig
zijn uit autobiografische werken en betrekking hebben op eigen leraren uit de
gymnasiumtijd (die overigens niet erg prettig geweest schijnt te zijn); andere citaten
komen uit de drie artikelen over het wezen van de universiteit, die men helaas als
unzeitgemässe beschouwingen over de vrijheid van de universiteit, van de hoogleraar
en het wetenschappelijk onderwijs moet beschouwen, omdat ze in het geheel niet
tegemoet komen aan de behoefte aan schools onderwijs van de tegenwoordige
student en de behoefte aan grondige vakopleiding in het bedrijfsleven. Maar ook
de grote werken als ‘De grote filosofen’, ‘Von der Wahrheit’ en de beroemde
driedelige Filosofie zelf worden aangehaald. Een nuttig boek voor wie een algemeen
inzicht heeft in de opvattingen van Jaspers. Wat hier over opvoeding gezegd wordt,
moet in de discussie over dat onderwerp meeklinken, maar wie Jaspers niet kent,
doet er verstandig aan eerst een inleiding te lezen zoals bijvoor-
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beeld het hoofdstuk dat Stegmüller aan hem besteedt in zijn werk over de
hedendaagse filosofie.
C.J. Boschheurne

Biografie
Max Perthus, Henk Sneevliet - Revolutionair-socialist in Europa en Azië
(Sunschrift 105) Socialistische uitgeverij Nijmegen, Nijmegen 1976, 512
blz., f 28,50
Sneevliet moet tot een van de belangrijke revolutionairen van de eerste helft van
onze eeuw gerekend worden. Maar doordat hij zich moeilijk onder partijdiscipline
kon voegen, ontbreekt hem de achterban die hem regelmatig herdenkt. Hij behoorde
tot een groepering die pendelend tussen sociaaldemocratie, marxisme-leninisme
en anarchisme actief werkte aan de verheffing van de verworpenen der aarde. Zijn
biografie, geschreven door een welhaast even boeiende man, is een belangrijk
document van hedendaagse sociale geschiedenis en klassenstrijd.
F. Nieuwenhof

Ernst Kaiser, Paracelsus
(Imago reeks) Wereldvenster, Baarn 1977, 156 blz., f 22,50 (Rowohlt
1969)
In de reeks biografieën hier Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim (1493-1541). Deze wordt wel als de vader van de moderne geneeskunde
beschouwd.
Hij zwierf door Europa, schreef een groot aantal werken ook over theologie en
alchemie, waarbij de middeleeuwse parallel microcosmos-macrocosmos voor hem
een mystieke realiteit was.
Tevens was hij empiricus: een gedetailleerde syphilisbeschrijving is van zijn hand.
Hij was ook wetenschappelijk onderzoeker.
Met een inleiding over het Europa in een tijd van grote veranderingen, een
chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de wetenschap en een uitgebreide
bibliografie.
J.H. van Meurs

Godsdienst
Balthasar, Hans Urs von, Der dreifache Kranz
Johannes Verlag, Einsiedeln 1977, 94 pp., DM 11,Bavinck, J.H. en A.H. Edelkoort e.a.,
Bijbel met kanttekeningen. Het boek Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri
Bosch & Keuning, Baarn 1977, 361 blz., f 15, - p. dl., 8 dln f 120,Dannemann, Ulrich, Theologie und Politik im Denken Karl Barths
Matthias Grünewald, Mainz 1977, 276 pp., DM 32,-
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Huitema, J. & J. Vrancken, Voor elkander. Leerlingenboek
Malmberg, Den Bosch/Van In, Iier, s.d., 173 pp., BF 234
Onderschrift: Zien, Toekomst (voor leerlingen & leraars)
Patmos, Kapellen 1977, BF 350, 350, 350 & 295.
Verhulst, Manu, Van tijd tot tijd. Stilstaan bij de dingen des levens
D.A.P. Reinaert, Zele/Standaard Uitg., Etten-Leur 1977, 231 blz., f 16,90
Welte, Bernhard, Die Würde des Menschen und Religion
Josef Knecht, Frankfurt a. Main 1977, 110 pp., DM 148,0

Josef Pieper, Über den Begriff der Sünde
Kösel-Verlag, München 1976, 136 pp., DM 14,80
De Duitse filosoof professor Pieper heeft van 1953 tot 1976 aan dit boekje gewerkt.
Hij gaat uit van het feit dat ‘men’ tegenwoordig zonde niet meer serieus neemt, maar
vindt toch weer belangrijke uitspraken bij moderne wijsgeren en schrijvers, die ons
- soms ondanks zichzelf - met het fenomeen zonde confronteren. In korte
hoofdstukken ontwikkelt hij dan op zeer heldere wijze, vooral in een moderne
interpretatie van Thomas van Aquino, maar tegelijk steeds in contact met andere
denkers van verleden en heden, van Oost en West, wat zonde in haar wezen is.
De helderheid is niet bedrieglijk, hij behandelt moeilijke aspecten zeer open en wijst
eerlijk op het feit dat men, ook als filosoof, hier met een mysterie heeft te
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maken. Een zeer belangrijk werk, dat in zijn kortheid priesters, leken, die openstaan
voor anders denken dan wat de meerderheid ‘als te geloven voorhoudt’, echt helpen
kan. Ook tot het beter verstaan van het openbaringsgegeven van de zonde.
J.H. Nota

Franz Muszner, Petrus und Paulus - Pole der Einheit
(Quaestiones Disputatae 76) Herder Verlag, Freiburg 1976, 142 pp., DM
24,80
‘Eine Hilfe für die Kirchen’ luidt de ondertitel. Immers de Roomskatholieke Kerk
verstaat zich als de kerk van Petrus, terwijl de kerkelijke gemeenschappen uit de
Reformatie zich herkennen in Paulus. Is er in het Nieuwe Testament een werkelijke
tegenstelling tussen deze apostelen?
Deze heldere, overzichtelijke en leesbare studie - voor exegetische werken een
benijdenswaardige combinatie van eigenschappen - brengt overtuigend naar voren
wat op een romaanse afbeelding van de Dom van Oviedo valt te zien: Petrus houdt
met zijn linkerhand de sleutel, symbool van de door Christus verleende macht en
gezag, vast, terwijl hij met de andere hand verwijst naar Paulus, mede-apostel, die
zijn brieven omklemd houdt. De nieuwtestamenticus van Regensburg laat in de
figuren van Petrus en Paulus de blijvende spanning tussen charisma en instituut
naar voren komen. De theologie van Paulus wordt erkend door de kerk van Petrus,
terwijl na de dood van Petrus in de nieuwtestamentische geschriften een toenemende
waardering en erkenning van de centrale plaats van de eerstgeroepen apostel valt
waar te nemen. Vanuit deze gegevens worden perspectieven zichtbaar gemaakt
voor een toenadering tussen Rome en Reformatie. Bijzonder lezenswaardige lectuur
voor allen die de oecumene aandachtig volgen willen op geleide van dit tweespan.
G. Wilkens

Literatuur
Aust, Hugo, Literatur des Realismus
(Sammlung Metzler, 157) Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1977,
113 pp., DM 8,80
Austriaca. Beiträge zur österreichischen Literatur. Festschrift für Heinz Politzer
zum 65. Geburtstag
Max Niemeyer, Tübingen 1975, 495 pp., DM 80,Auwera, Fernand, Bloemen verwelken, schepen vergaan
Standaard Uitg., Antwerpen/P.N. van Kampen, Amsterdam 1976, 177 pp., BF
295
Brantlinger, Patrick, The Spirit of Reform. British Literature and Politics
1832-1867
Harvard University Press, London 1977, 293 pp., £9.80
Carmiggelt, S., Vroeger kon je lachen
De Arbeiderspers, Amsterdam 1977, 173 blz., f 16,Frenzel, Elisabeth, Motive der Weltliteratur
Kröner Verlag, Stuttgart 1976, 823 pp., DM 25,Gelpi, Albert, The Tenth Muse. The Psyche of the American Poet
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Harvard University Press, London 1975, 327 pp., £11.25
Houten, Boudewijn van, Hoerenlopen
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 167 pp., BF 255
Lasoen, Patricia, Een zachte, wrede, okerbruine dood
Manteau, Brussel/Den Haag 1976, 46 pp., BF 125
Levy, Eugene, James Weldon Johnson. Black Leader Black Voice
University of Chicago Press, London 1976, 380 pp., £5.50
Maele, Marcel van, Tweeluik
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 41 pp., BF 165
Mecklenburg, N. (Hrsg.), Literarische Wertung
(dt 43) M. Niemeyer Verlag, Tübingen 1977, 211 pp., DM 12,80
Poesie album 115, Volker Braun
Neues Leben, Berlin 1977, 32 pp., 0,90 Mark
Poesie album 116, Hermann Hesse
Neues Leben, Berlin 1977, 32 pp., 0,90 Mark
Poesie album 117, Konstantin Biebl
Neues Leben, Berlin 1977, 32 pp., 0,90 Mark
Rasputin, Valentin, Die letzte Frist
Deutsche Verlags-Anstalt, Stutgart 1976, 178 pp., DM 19,80
Reich-Ranicki, Marcel, Nachprüfung.
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Aufsätze über deutsche Schriftsteller von gestern
Piper, München/Zürich 1977, 312 pp., DM 32,Roobjee, Vincent en Astrid van Gogh verdwijnen in een korenveld
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 361 pp., BF 395
Schleyer, Winfried, Die Stücke von Peter Hacks. Tendenzen-Themen-Theorien
(LGW 20) Klett Verlag, Stuttgart 1976, 201 pp., DM 19,50
Speliers, Hedwig, De mens van Paracelsus
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 63 pp., BF 185
't Hooft, Jotie, Schreeuwlandschap
Manteau, Brussel/Den Haag 1976, 48 pp., BF 125
Valkman, Piet, Rode papaver
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 183 pp., BF 255
Vlierden, B.F. Van, De structuur van Guido Gezelles ‘Dien Avond en die Rooze’
Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Leterkunde, Gent
1972, 48 pp.
Waldmann, Günter, Kommunikations-ästhetik 1
(UTB 525) Fink Verlag, München 1976, 306 pp., DM 19,80
Weinrich, Harald (Hrsg.), Positionen der Negativität
(Poetik und Hermeneutik VI) Fink, München 1975, 581 pp., DM 36, - (kt.)/58,
- (Ln.)
Widhammer, Helmuth, Die Literaturtheorie des deutschen Realismus
(1848-1860)
(Sammlung Metzler 152) Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1977,
108 pp., DM 9,80

Kahlil Gibran, De Profeet, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1977, 120 blz., BF. 450.
Deze Jubileum-uitgave is een buitenkansje voor bibliofielen. Hier wordt hun een
luxe-editie aangeboden, geïllustreerd met twaalf reprodukties van de eerste Engelse
uitgave. Het overvloedig gebruik van deze zweverige teksten in liturgische vieringen
blaast nu reeds geruime tijd het Gibranisme van de jaren twintig nieuw leven in. De
Libanese Engels-schrijvende dichter en kunstenaar Kahlil Gibran (1883-1931) blijft
daarbij zo goed als onbekend, alsook zijn twee andere werkjes (The Garden of the
Prophet en The Death of the Prophet) die in het spoor van The Prophet zijn
verschenen. Mocht het Gibranisme nog een tijdje aanhouden - en niets laat het
tegendeel vermoeden - dan zullen we eerlang weer kennis mogen maken met de
visies van de profeet over de natuur en over de verhouding van de mens tot God.
H. Roeffaers

Fernand Auwera, Bloemen verwelken, schepen vergaan... (Glp 52),
Standaard Uitgeverij/P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1976, 177
blz., BF 295
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In ‘Scenes uit een huwelijksleven’ heeft Ingmar Bergman de evolutie in beeld
gebracht van een huwelijksrelatie naar een nulpunt toe en wat daar voorbij nog
mogelijk is. Auwera in zijn boek verwoordt het verloop van een relatie buiten het
huwelijk die haar nulpunt bereikt. Daar voorbij blijkt niets meer mogelijk, de afrekening
van de man met zijn vriendin is onthutsend-aangrijpend en totaal. Het
hoofdpersonage is in zijn vrije uren na kantoor toneelschrijver, niet zonder succes,
hoewel zijn laatste stuk afgekraakt is. Ongeveer gelijktijdig is er een einde gekomen
aan zijn verhouding met Anja, een actrice waarop hij gek verliefd is, maar die er
plots niets meer in ziet. Het boek begint met de vlucht van de man naar een hotel
in een provinciestadje, zogenaamd om rustig aan een nieuw toneelstuk te werken.
Hij probeert opnieuw toenadering te zoeken tot Anja en tot kort voor het einde van
de roman lijkt de titel bewaarheid te zullen worden. Dan komt de verbijsterende
anti-climax. Auwera's love story getuigt van de grote kwetsbaarheid van mensen in
een liefdesverhouding. Dat het nergens wegzakt in het cliché, de trivialiteit of welk
goedkoop verbaal optimisme dan ook bewijst het vakmanschap en het niveau van
de auteur.
J. Gerits

Herman Teirlinck, Het gevecht met de engel, Manteau, Brussel/Den
Haag, 1976, 524 blz., f 32,50.
Dit is de 5e druk van deze in 1952 ver-
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schenen roman. Het wordt wel de synthese van Teirlincks oeuvre genoemd. Een
belangrijk boek is het in ieder geval, maar het is geen boek om eens even te gaan
lezen, het verlangt van de lezer heel wat inspanning.
Er is namelijk een veelheid van verwikkelingen, een groot aantal personen, terwijl
ook de structuur nogal gecompliceerd is.
Het boek is verdeeld in twee delen: deel één speelt vanaf 1343 tot 1922, deel
twee van 1920 tot 194...
Hoofdstuk 1 bestrijkt de periode 1343-1862 waarin verteld wordt over drie
geestelijken, waaronder Jan van Ruusbroec, die zich terugtrekken in het Zoniënwoud,
‘de heerlijkste beukenkroon van West-Europa’.
Vijftien jaar later wordt het lijk van J. van Ruusbroec gevonden, nog fris en gaaf,
terwijl het een fijne rozegeur verspreidt. Dit is het begin van veel wonderen en het
ontstaan van een bedevaartsoord, Onze-Lieve-Vrouw-Welriekende. Rond de daar
gebouwde kapel speelt zich dan de rest van het verhaal af.
Een drietal milieus worden tegenover elkaar gesteld: de oerbewoners van het
Zoniënwoud, de Jeroens, die leven van bloed, vlees, natuur, spel, zang en liefde,
tegenover de bewoners van het kasteel, de decadente klasse van de Caloens en
Maleizen. Als derde partij zien we de bewoners van het dorp, die de strijd tussen
de eerder genoemde partijen, lijdzaam en bevreesd beschouwen.
Dat ‘Het gevecht met de engel’ een synthese is van zijn werk, klopt inderdaad,
omdat we in de personages een aantal belangrijke personen uit vroegere werken
terugvinden, in de Jeroens bijvoorbeeld een Speermalie, in de Caloens een Rolande
en wellicht een Serjanszoon en zo zijn er nog wel meer raakvlakken te vinden.
Met dit vitalistische epos heeft Teirlinck nog eens duidelijk de voorname plaats
die hij in onze letterkunde inneemt, onderstreept.
C. Free

Max Bucher, Werner Hahl, Georg Jäger, Reinhard Wittmann (Hrsg.),
Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Dokumente zur deutschen
Literatur 1848-1880
Band 1. Einführung in den Problemenkreis
Metzler, Stuttgart 1976, 502 pp., 24 Abb., DM 70,De programmatische verantwoording van het reeds vroeger verschenen 2e deel
krijgt in dit boekwerk gulle ruimte, keurig in 2 gave gehelen opgedeeld: de
historisch-theoretiserende inleiding tot de problemen (pp. 1-257), daarna de
afbeeldingen, biografieën en bronnenbibliografie (259-483) plus registers. Over de
(noodzakelijk beperkte) hordenloop langs de deelproblemen (het begrip realisme,
het idealisme, de kritiek op het historisme, literatuurkritiek, progressiviteitsideologie,
theologisering, afbraak van de traditie, poëtologie en maatschappij, dorpsverhaal
als genre, metafysica van het tragische, drama en theater, boekhandel, auteursstatus,
literair publiek) valt uiteraard veel te zeggen, maar de nadruk moet liggen op de
bedoeling: het gaat er uitsluitend om in de huidige literairwetenschappelijke
heroriënteringsfase de discussie documentgericht op de historische verstaanbaarheid
te fixeren. Daarom is niet het eigen standpunt van de uitgevers doorslaggevend,
evenmin dat van de geldende literatuurgeschiedenis, maar uitsluitend het
actualiteitsreliëf van de historische periode zelf; waar thans (terecht) het accent ligt
op auteurs als Keller, Raabe en Storm, moeten de auteurs het recht laten aan
Auerbach, Gutzkow en Freytag. Uiteraard zit er ook wat tendens aan vast; deze
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periodes, en zo niet dan toch hun markante auteurs, zijn literairhistorisch bekneld
geraakt door de opkomende reputatie van de antibewegingen of outsiders, daarom
moet hier de correcte tijdssituatie hersteld, wil een intrinsieke evaluatie mogelijk
worden. Gelukkig het wetenschappelijke klimaat dat dergelijke bronontsluitingen
nodig heeft!
C. Tindemans

Ruth Bernard Yeazell, Language and Knowledge in the Late Novels of
Henry James, The University of Chicago Press, Chicago and London
1976, VII + 143 pp.
Als meester van de ‘point of view’-techniek heeft James in zijn romans en verha-
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len herhaaldelijk gedemonstreerd hoe een auteur werkelijkheidservaring kan laten
filteren door de subjectiviteit van een personage, zodat de vertrouwde werkelijkheid
voor de lezer vervreemdend aandoet. Ruth Yeazell betoogt in deze studie dat de
‘late James’ dit vervreemdingseffect door technische en stijlmiddelen zodanig weet
te intensifiëren dat het zelfs voor de lezer moeilijk wordt terug te vallen op zijn kennis
van de realiteit om de raadsels in de romantintrige te ontrafelen.
Haar boek is een zorgvuldige studie van meesterwerken als The Ambassodors,
The Wings of the Dove en The Golden Bowl. Ruth Yeazell illustreert haar betoog
met veelvuldige en vaak uitgebreide citaten uit de romans. De inzichten die ze
aanbrengt zijn waardevol voor een beter begrip van het geheel van James'
woordkunst. Wat echter ontbreekt is een romantheoretische conclusie, waar toch
het hele betoog naar lijkt te verwijzen: de eigen aard en de diepere betekenis van
de fictionele wereld die James in zijn latere boeken schept, wordt nergens
theoretisch-kritisch gefundeerd. Het boek beantwoordt voldoende de vraag naar
het hoe, maar onvoldoende die naar het waarom. Het is niet omdat James zo graag
de finale conclusies aan de lezer overliet, dat een studie over James noodzakelijk
hetzelfde hoeft te doen.
Guido Kums

Literatuurwetenschap
Jürgen Trabant, Elemente der Semiotik C.H. Beek, München, 1976, 119
pp., pb., DM. 16,80
Manfred Hardt, Poetik und Semiotik. Das Zeichensystem der Dichtung
(Konzepte 20) Max Niemeyer, Tübingen, 1976, 173 pp., DM. 24,Ferruccio Rossi- Landi, Semiotik, Ästhetik und Ideologie
(RH 223) Carl Hanser, München, 1976, 186 pp., DM. 16,80
Op inderdaad simpele wijze (waar de groei van de semiotiek als discipline, zowel
linguïstisch als cultuurwetenschappelijk, al een hoge graad van complexiteit heeft
bereikt) legt J. Trabant nog eens uit wat de studie van de tekens en het teken-proces
inhoudt. Na het (kritische) defilé van de opvattingen, zet hij ook zijn eigen oriëntering
uiteen die inhoud van het teken opvat als een ‘handeling’; zijn visie is zonder meer
boeiend maar blijft op nogal wat vitale punten (bovendien ook wat de repercussies
betreft) betwistbaar en gelijkhebberig. M. Hardt (te sterk gebonden aan zijn
romanistische eenzijdigheid) beoordeelt ook kritisch de bruikbaarheid van bestaande
semiosismodellen (Propp, Lévi-Strauss, Greimas, Todorov, Barthes); die te enge
intralinguale categorieën breidt hij uit met extralinguale criteria wat boeiende
expedities in Dante, Mallarmé en Beckett als demonstraties van zijn aanpak oplevert.
Duidelijk wordt beslist wel dat natuurlijke taal en literaire taal volkomen verschillende
objecten zijn. Rossi-Landi berijdt (meesterlijk) zijn stokpaardje: de werkelijkheid
(onder welk aspect ook beoordeeld) is een teken-totaliteit die nooit tot enkel de
‘artistieke’ componenten beperkt kan blijven maar altijd ook
maatschappelijk-ideologisch geconditioneerd is. Zonder op zijn beurt doctrinair te
worden beklemtoont S. deze basisidee in een panorama van 13 bijdragen die elk
voor zich en allemaal samen het teken-universum verkennen volgens zijn
methodologische standpunten.
C. Tindemans
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Claudine Normand, Métaphore et Concept (Collection Dialectiques),
Editions Complexe, Bruxelles, 1976, 164 pp.
De metaforen worden hier gesitueerd niet in hun retorisch of poëtisch gebruik maar
ten opzichte van het conceptuele, in de wetenschappelijke discursus. In een eerste
deel onderzoekt S'ster het nieuwe en oude statuut van de metaforen t.o.v. de
concepten. Daarna onderzoekt ze in de recente geschiedenis van de linguïstiek
hoe de ‘organistische’ metaforen functioneren. Uiteindelijk volgt in het hedendaagse
daglicht van de Lacaniaanse psychoanalyse een pleidooi voor een bewuster hanteren
van het metaforische, en gelijktijdig voor een voorzichtiger omspringen met deze
taalverschuivings-procedures. Voortdurend ook klinkt een pleidooi door voor een
minder eenzijdig, monoplaan, verstarrend taalgebruik in
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conceptuele categorieën. Deze erg ruim opgevatte studie raakt een wezenlijk
kernpunt van de hedendaagse (niet enkel linguïstische) theorievorming. Het wekt
geen verbazing dat het essay van Normand nog hier en daar onrijp aandoet, maar
een benadering wordt ontworpen, en dat is reeds heel wat en heel nuttig. Ook voor
niet-linguïsten boeiende lectuur, al dient men wel een beetje thuis te zijn in de Franse
denkwereld en denktrant.
Eric De Kuyper

Theater
Brereton, Geoffrey, French Comic Drama from the Sixteenth to the Eighteenth
Century
(UP 607) Methuen, London 1977, 300 pp., £4.90
Bronnen, Arnolt, Begegnungen mit Schauspielern
(dialog) Henschelverlag, Berlin 1977, 136 pp. (geïll.), DDR 4, - Mark
Evans, G.B. (ed.), Shakespeare. Aspects of Influence
(Harvard English Studies 7) Harvard University Press, London 1976, 211 pp.,
£3,Grimm, Jürgen, Roger Vitrac. Ein Vorläufer des Theaters des Absurden
Fink Verlag, München 1977, 64 pp., DM 16,80
Hammel, Klaus, Rom oder Die zweite Erschaffung der Welt. Komödie
(Edition Neute Texte) Aufbau Verlag, Wien/Weimar 1976, 121 pp., DDR 4,50
M.
Jean, Georges, Le Théâtre
(Peuple et Culture 27) Seuil, Paris 1977, 186 pp.
Krämer, Ursel, Originalität und Wirkung der Komödien Paul Scarrons
(Kölner Romanistische Arbeiten, Neue Folge-Heft 48) Droz, Genève 1976, 264
pp.
Kroetz, Franz Xaver, Weitere Aussichten... Ein Lesebuch
Kiepenheuer & Witsch, München 1976, 626 pp. (geïll.), DM 29,80
Mayer, D. & K. Richards (ed.), Western Popular Theatre
Methuen, London 1977, 287 pp., £6.20 (geïll.)
Melchiori, Giorgo, Shakespeare's Dramatic Meditations
Clarendon Press: Oxford University Press, London 1976, 206 pp., £7.50
Motekat, Helmut, Das zeitgenössische Drama
(Sprache und Literatur 90) Kohlhammer, Stuttgart 1977, 204 pp., DM 22,Pavis, Patrice, Problèmes de sémiologie théâtrale
(Collection ‘Genres et Discours’ 2) Les Presses de l'Université du Québec,
Québec 1976, 166 pp.
Schütze, Peter, Peter Hacks. Ein Beitrag zur Ästhetik des Dramas
(Literatur im historischem Prozess, Bd. 6) Scriptor, Kronberg/Ts 1976, 303 pp.,
DM 19,80
Schumacher, Ernst, Brecht-Kritiken
Henschelverlag, Berlin 1977, 376 pp. (geïll.), DDR 13, - M.
Speaight, Robert, Shakespeare. The Man and his Achievement
Dent & Sons, London 1977, 384 pp. (geïll.), £6.50
Ubersfed, Anne, Lire le théâtre
(Classiques du peuple ‘Critique’ 3) Editions Sociales, Paris 1977, 309 pp.
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Zdenko Skreb, Grillparzer. Eine Einführung in das dramatische Werk.
Scriptor, Kronberg/TS. 1976, 285 pp., DM. 68.
Als grote dramatische literatuur wordt het oeuvre van F. Grillparzer (1791-1872)
ruim gevierd maar als theaterauteur is hij nauwelijks over de Oostenrijkse scène
heen naar het buitenland gereisd; gewrongen tussen Duitse hoogklassiek en
burgerlijk drama is zijn positie duidelijk te ongewoon geweest om als zichzelf te
worden erkend. S. wil heel helder de grondlijnen van dit oeuvre aangeven, wel
aanleunend bij de beschikbare vakliteratuur maar niet acrobatisch pogend boven
op vorige commentatoren te prijken met een eigen wimpel. Hij tekent zorgvuldig uit
wat Grillparzer zo onderscheidt: de opvatting van het literaire beroep (het gevoel
van een belangrijke maatschappelijke zending), de vertrouwdheid met het
werelddrama, zijn idee van het drama. Centraal staat in het drama de afkeer van
het held-complex: het onbewuste in de mens domineert het leven, niet de persoonlijke
verstands- of gevoelsschuld wordt dramatische opdracht, maar de natuurdrang
d.w.z. de tragiek van de

Streven. Jaargang 31

95
succesloze rebellie tegen het bestaande. Dit gaat S. na in de diverse stukken: zijn
aanlopen tegen de toestand van de wereld (niet politiek, veeleer ontologisch), zijn
projectie van de eros, de onsentimentaliteit van de komische figuren. Waarom werd
deze organische weerstand tegen conventie en conservatisme door zijn progressieve
tijdgenoten (en later) niet opgemerkt, althans niet erkend? S. wijst wat achteloos
naar het voorgrondsengagement van ook onze tijd waarin de dagpolitieke rebellie
grotere bijval verwerft dan het ongenadig knagen aan fundamentele problemen. Uit
deze melancholie is alleen voor de literatuurwetenschap zelf enige troost te puren.
C. Tindemans

Ronald Gray, Brecht the Dramatist. Cambridge UP, Cambridge 1976,
232 pp., £2.95.
Manfred Wekwerth, Brecht? Berichte Erfarungen. Polemik. Carl Hanser,
München 1976, 168 pp., (RH 213), DM. 14,80.
Waar Gray het stramien van zijn 1e uitgave (1961) heeft bewaard, is zijn visie wel
sterk verschillend. Brecht wordt volkomen ingepast in de traditie van het politieke
theater en naar deze voorwaarde wordt dan zijn inbreng beoordeeld. Baal ziet S.
als alterego dat doorheen het hele oeuvre terugkeert; zorgvuldig zij het wat pedant
is de iets te betweterige analyse van de indoctrinatiestukken (wel is de suggestie
van parodie erg verrassend en de verwerping van Die heilige Johanna toch ook).
De discussie over Brechts theorie (uiteraard het V-effect) opent nieuwe vlakken,
vooral over de anti-Aristoteles-manie. S. ontdekt aan de anti-nazi-stukken betere
dan gebruikelijke aspecten. Scherpe kritiek ontvangen Galilei, Mutter Courage en
Puntila; Sezuan noemt S. traditioneel en existentialistisch terwijl Der kaukasische
Kreidekreis (hooggewaardeerd) een drama zonder enig politiek reliëf zou kunnen
zijn. Ondanks al deze afwijkende oordelen is deze studie bepaald niet reactionair;
ze is integendeel een gave poging om aan de idolatrie te ontkomen door de steeds
weer beleden geloofspunten heel erg scherp te onderzoeken. Dat doet Wekwerth
overigens ook, op zijn manier. Enerzijds vecht hij tegen de Brecht-afvalligen (ook
in eigen DDR) aan, anderzijds herbevestigt hij de fundamentele bedoelingen van
Brecht, zij het met beklemtonen van de noodzakelijke verdere evolutie. Zo krijgen
de dogmatici ongelijk (hij kaffert met name het Berliner Ensemble nogal uit) en zingt
hij de genuanceerde levensles uit die Brecht omstandig op noten heeft gebracht.
Naar zich laat aanzien, met succes, aangezien S. sedert kort terug bij het Berliner
Ensemble in dienst is getreden.
C. Tindemans

Film
Balio, Tino, The American Film Industry
The University of Wisconsin Press, Wisconsin/London 1977, 508 pp. (geïll.),
£5.25
Fellini, Federico, Casanova
(detebe 55/VII) Diogenes Verlag, Zürich 1977, 253 pp. (geïll.)
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H.J. Syberberg, Filmbuch
Nymphenburger, München 1976, 314 pp., (geïll.), DM 24,De cineast van Karl May, Ludwig-Requiem für einen jungfräulichen König en een
Hitler-film die binnenkort moet uitkomen schrijft in dit boek erg intelligente dingen
over - voor het merendeel - zijn eigen films. Maar de opzet lijkt toch een pleidooi
pro domo, en een scherp polemiseren tegen de Duitse filmkritiek die zijn waarde
niet heeft willen erkennen. Om dit te documenteren heeft de cineast een lexcon van
35 pagina's opgesteld waarin alle schimpwoorden tegen hem gericht door deze
kritiek alfabetisch gerangschikt worden. Daarop volgt dan een uitvoerig persdossier
uit de Franse pers, die doorgaans uiterst positief ingesteld was t.o.v. Syberbergs
filmoeuvre. Deze Frans-Duitse recensentenslag is echter niet erg boeiend - al kan
ze in de moeilijke context waarin de cineast heeft moeten werken wel verklaard
worden. Maar toch: S. bezit niet de polemische venijnigheid (van bv. een Niezsche,
om maar eens een prestigieus model te nemen) die aan
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het geheel buiten de documentaire waarde ook nog literaire allure zou geven. S.
stikt in het provincialistische van zijn omgeving; zijn geschriften zijn hier een uiting
van en een reactie tegen. Als dusdanig dus, voor een ieder die in de tragedie van
de Duitse film geïnteresseerd is, onmisbare lectuur. Want tragisch is het wel te
moeten constateren dat zoveel origineel talent enkel door het buitenland - met de
kwade gevolgen vandien - moest erkend worden... Ook bij ons kent men dat soort
situaties.
Eric De Kuyper

Raymond Chandler, The Blue Dahlia
Elm Tree Books/Hamish Hamilton, London 1976, 139 pp. (geïll.), £3.95
Op enkele weken tijd schreef R. Chandler dit draaiboek voor de mensen van
‘Paramount’ die dringend een filmonderwerp nodig hadden waarin ze vlug hun star
Alan Ladd konden doen optreden, alvorens deze naar het front vertrok. Het resultaat
ligt hier voor; maar het interessante is wel het inleidende hoofdstuk geschreven door
producer John Houseman, die het verhaal van de totstandkoming - en meteen ook
iets van de werkwijze in het Hollywood van de jaren veertig - in detail neerschreef.
Een boeiend document, een onderdeel uit de nog te weinig gekende geschiedenis
van de rol van de scenarioschrijver in de droomfabriek Hollywood. M.J. Bruccoli
schreef een nawoord waarin hij de plaats en rol van R. Chandler in de filmindustrie
situeert.
Eric De Kuyper

Kunst
Dr. Hans Vlieghe, De schilder Rubens
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 176 blz., geïll., f 39,50
In de sfeer van het Rubensjaar is dit boek tot stand gekomen.
De auteur is er in geslaagd een boek samen te stellen waaraan ook de niet-kenner
plezier kan beleven, dit komt vooral door de uitvoerige informatie bij de zwart-wit
afbeeldingen die zo gevarieerd gekozen zijn, dat alle facetten van deze grote schilder
worden belicht. Vanaf zijn vroegste jeugd, geboren 1577 te Siegen, tot aan zijn
overlijden, 1640 te Antwerpen, volgen wij zijn ontwikkeling: zijn verblijf in Italië
waarvan de invloed duidelijk te zien is, de vriendschap met de hertog van Mantua
waar hij de portreten schilderde van de Gonzaga's. Als hofschilder bij Albrecht en
Isabella, die hem vele opdrachten verschaften en waar hij ook een diplomatieke
functie vervulde.
Belangrijk zijn de altaarstukken en niet te vergeten de ontwerpen voor
wandtapijten.
Bovendien bevat het boek nog 40 kleurenreprodukties. Zoals ook de voorgaande
boeken die in deze serie verschenen zijn over Johannes Vermeer van Albert Blankert
en Van Gogh achterna van Marinus Schroevers en Dirk de Herder een prima
verzorgde uitgave.
A.M. Staphorst-Lesger
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Henri Zerner en Helmut Börsch-Supan, Tout l'Oeuvre peint de Caspar
David Friedrich, (Coll. Les Classiques de l'Art), Paris, Flammarion, 1976,
116 pp. (geïll.).
Dank zij de vernieuwde belangstelling voor het cultureel fenomeen dat wij het
Romantisme noemen, zijn ook de Duitse romantische schilders meer op de voorgrond
komen te staan: Füssli, Ph.O. Runge, H. Vogeler, en vooral de grote figuur C.D.
Friedrich. Deze publikatie omvat een beredeneerde catalogus van Friedrichs werken.
Börsch-Supan zorgde niet alleen voor het vermelden van de technische gegevens,
hij voegde hieraan ook een korte maar degelijke analyse van elk werk toe, alsmede
een aanvaardbare symbolische interpretatie. De inleiding van Zerner volstaat voor
een eerste kennismaking, terwijl meer dan zestig verzorgde kleurplaten ons toelaten
rond te wandelen in een ideaal C.D. Friedrich-museum. Wie over deze belangrijke
figuur meer wil weten, verwijzen we naar J.C. Jensen, C.D. Friedrich Leben und
Werk (DuMont Kunsttaschenbücher, Köln 1974).
J.F. Du Bois
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Personalia
Prof. dr. Louis Van Bladel S.J., geboren 1923. Promoveerde in de filosofie aan de
Gregoriana op een proefschrift over Schelling. Publiceerde Kerngedachten van Karl
Marx in 1966, waarvan een nieuwe bewerking verscheen in 1977. Artikelen in
Bijdragen en Streven. Is professor in de ethiek en de hedendaagse filosofie aan de
Universitaire Faculteiten Sint Ignatius (UFSIA) en aan de Universitaire Instellingen
te Antwerpen (UIA).
Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
Alstein (pseudoniem voor Marc Van Alstein), geboren 1947, schrijver. Publiceerde
de dichtbundels De Tijd der Tijdlozen, Glas, De Goddelijke Waanzin, Atalus. Bij uitg.
De Clauwaert verschenen de novellen Ajel Chanis (1973), Een Idee genaamd
Geoffrey (1977) en de roman De Opstand (1975). In voorbereiding: Liebrecht, of
De Geruisloosheid van de Bourgeoisie. Medewerker aan De Nieuwe, Dietsche
Warande en Belfort.
Adres: Heideland 52, B-2510 Mortsel.
Gonzalo Arroyo S.J., Chileens jezuïet, die in 1975 uit Chili naar Europa is gekomen
toen men hem gevangen wilde nemen.
Prof. dr. J. Lechner, geboren 1927. Studeerde Spaans aan de Universiteit van
Amsterdam. Promoveerde in 1968 op ‘El compromiso en la poesía espanola del
siglo XX’, voltooide het tweede deel van zijn studie in 1975. Thans hoogleraar voor
Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Adres: Frederik Hendriklaan 4, Oegstgeest.
Jan Debbaut, geboren 1949. Studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit,
Gent, en audiovisuele communicatie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Van
1975 tot 1977 wetenschappelijk assistent aan he Internationaal Cultureel Centrum,
Antwerpen. Sinds 1977 conservator Van Abbe-museum, Eindhoven. Publiceerde
over audiovisuele communicatie, o.m. in Studio International.
Adres: Th. De Deckerlaan 19, B-2690 Temse.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Thans hoogleraar aan het
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen en docent theaterwetenschappen aan de
Universitaire Instelling te Antwerpen.
Adres: Jan van Mirostraat 1, B-2520 Edegem.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschappen (IAD en RITCS),
filosofie en communicatiewetenschappen (Brussel). Bereidt een doctoraal proefschrift
voor Pour une sémiotique du Spectaculaire (A.J. Greimas, Parijs). Medewerker van
Kunst en Cultuuragenda, La Libre Belgique. Producer bij de BRT.
Adres: Frankenstraat 5, B-1040 Brussel.
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.
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Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Thans
assistent aan de Universitaire Faculteiten Sint Ignatius te Antwerpen.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 - Kalmthout.
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Inhoud
Cornelis Verhoeven, Relaties met overledenen 99
Het gaat in dit artikel niet om een voorbereiding op een christelijke, theologische
benadering vanuit bijbelse gegevens als belofte van een opstanding, maar om typen
van pogingen het contact met een dode of de onmogelijkheid daarvan gestalte te
geven.

J. Verbeke, De sterfelijke mens en mijn eigen dood 105
In vele recente studies over stervensbegeleiding staat de zogenaamde
waarheidsvraag centraal: nogal paradoxaal eigenlijk dat men de stervende niet zou
mogen meedelen wat hij al lang als onontkoombaar weet. De fenomenologische
analyse onthult waar en waarom er een kloof bestaat tussen de existentiële
wetenschap van ‘mijn dood’ en het universele weet hebben van ‘de dood van de
mens’.

Philip Friedman, Economische geschiedenis: een vergelijking van
methoden 113
De nieuwe economische geschiedenis verzamelt niet alleen zoveel mogelijk
gegevens, er heeft ook een uitdrukkelijke toetsing van veronderstellingen plaats.
Wanneer men bv. de rol die de Amerikaanse spoorwegen hebben gespeeld in de
ontwikkeling van de economie, eens niet zo vanzelfsprekend aanvaardt en de
alternatieven theoretisch invult, komt men tot nauwkeuriger economische
verklaringen.
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J. Servaes, De poster: meer dan een wandverschijnsel 119
Niet uitsluitend om redenen van technische en economische aard heeft de
gemakkelijk reproduceerbare en relatief goedkope poster in korte tijd een enorme
markt veroverd. Als ‘binnenhuisaffiche’ (de Rendinger) komt de poster ook tegemoet
aan een aantal typische behoeften en gedragingen (o.a. de wegwerpmode) van
onze cultuur en maatschappij.

Paul Claes, Intertextualiteit 126
Vóór het romantisme de onherleidbare originaliteit van het literaire ‘genie’ ophemelde,
gold het kundig imiteren en zelfs plagiëren van klassieke auteurs als een
prijzenswaardige oefening en prestatie. De recente, vooral Franse structuralistische
interpretatie onthulde hoe elke tekst, op een veel dieper en vaak onbewust niveau,
‘verweven’ is met een menigte andere teksten, die zowel naar de vorm als naar de
betekenis een aantal nawijsbare transformaties ondergaan.

J. Lechner, Spaanse literatuur na de Burgeroorlog 135
Enige gedichten in vertaling kunnen ons een indruk geven van het belang van een
Jorge Gullién of een Juán Ramón Jiménez. Met een bespreking van de periode van
de Spaanse literatuur na de Burgeroorlog sluit de auteur zijn overzicht af. De vorige
bijdragen verschenen in het augustus- en het oktobernummer van dit tijdschrift.

H. Hermans, Moskou tegen Santiago Carillo 142
Het Eurocommunisme ligt verschillende communistische partijen, zowel voor als
achter het IJzeren Gordijn, zwaar op de maag. Duidelijk komt dit tot uiting in de felle
kritiek van Moskou op het boek van Santiago Carillo ‘Eurocommunismo y Estado’.

F. Bertiau, Mercurius en Jupiter na twintig jaar ruimtevaart 147
Ver verwijderde planeten als Mercurius en Jupiter hebben een aantal van hun
geheimen pas prijsgegeven nadat zij in veel gunstiger observatievoorwaarden door
ruimtesondes werden verkend. Mercurius blijkt een soort verschrompelde ‘aarde’
te zijn, terwijl Jupiter net niet massief genoeg was om een ster, een tweede zon in
ons zonnestelsel te worden.
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Relaties met overledenen
Corn. Verhoeven
Om niet al te abrupt te beginnen aan een zo onmogelijk onderwerp als relaties met
overledenen, zou ik het willen benaderen vanuit drie beelden die ons uit de antieke
cultuur vertrouwd zijn. Voor mij zelf heeft dit het voordeel dat ik die cultuur een beetje
ken en er dus gemakkelijker over praat, ook als het uiteindelijk over onze eigen
problemen gaat.
In het negende boek van de Odyssee vertelt de hoofdpersoon Odysseus zelf dat
in een strijd met de Kikoniërs een aantal van zijn vrienden omgekomen is. ‘Van elk
schip’, zegt Odysseus, ‘sneuvelde een zestal goedgewapende mannen. Ik ontkwam
met de overigen aan de noodlottige dood. Vandaar voeren wij verder, over het
verlies van onze makkers diep bedroefd, maar dankbaar zelf aan de dood te zijn
ontsnapt. Mijn sierlijk gewelfde schepen zetten de tocht niet voort, voordat elk van
onze ongelukkige vrienden (...) driemaal bij zijn naam was geroepen.’ (Od. 9.60-66.
vert. M. Schwartz.)
Dit is een beeld dat, denk ik, iedereen kan begrijpen omdat het berust op een
impuls die wij nauwelijks kunnen onderdrukken: iemand die sterft, terugroepen, tot
de orde roepen, drie keer, om hem volop de kans te geven het onherroepelijke nog
ongedaan te maken. Pas na deze poging kan de dood als een onbarmhartig feit
aanvaard worden. Zelfs in de katholieke kerk is deze magische impuls niet
onderdrukt: ook gestorven pausen worden drie keer bij hun naam geroepen en
krijgen drie tikjes met een zilveren hamertje. Het magische grenst aan het verhevene
en dat grenst weer aan het komische.

Glimlach
Een tweede beeld vind ik in de oudste Griekse grafbeelden uit de zesde eeuw. Bijna
altijd zien wij op het gezicht van de dode een glimlach. In de beeldende kunst heet
die de ‘archaïsche glimlach’: offeraars tegenover de goden, goden tegenover
offeraars, doden tegenover levenden glimlachen. Daar is veel over te zeggen, maar
het wezenlijke moet wel zijn dat in deze rimpeling over het gezicht het geloof in een
relatie en een levend, bewegend
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contact wordt uitgedrukt, stiller dan in de magie van het roepen, maar ook blijvender,
verlammender en minder bereid tot onmiddellijk verder varen. Er lijkt iets van een
andere wereld of een andere dimensie van deze wereld in onthuld te worden. Of er
in die tijd een verband bestond met de inmiddels opkomende gedachte van
onsterfelijkheid, weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat die gedachte nauwelijks een rol
speelt in de werkelijke relatie tussen doden en nabestaanden. Daarvoor is
‘onsterfelijkheid’ een te gemakkelijk woord en een te vlotte ontkenning van de realiteit.
Een volgend beeld is weer twee eeuwen jonger. Op een Attisch grafreliëf uit de
vierde eeuw is een gestorven jongeman afgebeeld die wezenloos voor zich uitstaart
in de richting van de toeschouwer. Tegenover hem en niet in staat zijn blik op te
vangen staat zijn oude vader, leunend op een stok. Parallel met die stok en de
rechte plooien van het gewaad is er een leeg vlak tussen de beide figuren: dat vlak
houdt hen onherroepelijk gescheiden. Misschien denken zij aan elkaar en in elk
geval kijkt de vader naar de zoon, maar ze weten het niet van elkaar en de vader
heeft alleen ‘het nakijken’, de ongedeelde melancholie.

Contact
Het gaat mij bij deze beelden nu niet om de lijn van een historische ontwikkeling,
bijvoorbeeld van een kortstondige magische houding van verzet naar de
melancholische berusting of om een voorbereiding op een christelijke, theologische
benadering vanuit bijbelse gegevens als de belofte van een opstanding, maar om
typen van pogingen het contact met een dode of de onmogelijkheid daarvan gestalte
te geven. De historische volgorde van die pogingen is zeker niet zonder betekenis,
want een verandering in de cultuur brengt ook veranderingen mee in ons gedrag
en zelfs in onze emoties. Wij ontkomen er niet aan anders te reageren en te voelen
dan mensen uit andere tijden en culturen. Het eeuwig menselijke wordt in elke tijd
en elk cultuurpatroon weer anders georkestreerd. De rouw in de oudheid was anders
dan de onze is. Wij moeten een soort van schaamte overwinnen om toe te geven
dat wij er iets van begrijpen.
Daarom denk ik dat wij achter onze min of meer opgelegde uniformiteit in praten
en reageren altijd nog op zoek zijn naar een individuele oplossing. Dat is geen
rationele of door een cultuur tot rationaliteit gestileerde onderneming die van
bepaalde zekerheden of clichés uitgaat, maar het zoeken van een uitweg of veel
uitwegen. Wij zijn in deze situatie minder te vergelijken met een dier dat feilloos
handelt zoals het door instincten en overgeërfde gedragspatronen geprogrammeerd
is, maar eerder met een dier dat opgesloten is in een kooi. Het kan niet op zijn
instincten vertrouwen bij het zoeken van een weg; het vindt veel kleine openingen
waardoor het een poot of zijn neus naar buiten kan steken, maar geen waardoor
het helemaal naar
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buiten kan. Het dier geeft zijn pogingen op en de vrienden varen verder. Ik denk dat
we niet over een relatie met doden kunnen praten zonder een woord als ‘berusting’
te gebruiken. Want wat wij ook van de dood denken en hoe mooi wij die gedachte
ook formuleren, hij is een gebeurtenis waar wij uiteindelijk passief tegenover staan
en die wij niet kunnen negeren zonder er zelf aan te sterven.

Hard feit
Deze niet te verzinnen en door geen denken fijn te malen gebeurtenis, dit harde feit
dat onze gedachten het meest resoluut verbrijzelt en weerlegt, bepaalt ook de aard
van onze betrekkingen met de dode. Een relatie met een overledene is essentieel
een bestaande menselijke relatie die door de dood van karakter veranderd is, waarin
door de meest ingrijpende gebeurtenis bepaalde mogelijkheden zijn uitgesloten
zonder dat er duidelijk nieuwe perspectieven worden geopend. Er loopt, zoals op
het Attische grafreliëf, een streep doorheen, er is een barst in de wederkerigheid.
Het is onmogelijk de dood zo te negeren dat een menselijke relatie over de dood
heen iets vanzelfsprekends blijft; ik denk dat zij uit zich zelf en altijd een
problematisch karakter heeft juist vanwege de breuk die door de dood ontstaan is
en die op zijn minst om een aanpassing vraagt, een nieuwe ordening van
mogelijkheden en het afschrijven van onmogelijkheden. Ik spreek uiteraard alleen
over een wederkerige relatie die al voor de dood bestond en een concrete gestalte
had, niet over iets als een contact met wildvreemden in een andere wereld; het gaat
over veranderingen die optreden in een bestaande relatie tussen levenden. Hiervan
moeten wij zeggen dat zij bestaat bij de gratie van een mogelijke en bij voorkeur
frequent gerealiseerde ontmoeting en omgang. Ontmoeting wordt mogelijk gemaakt
door aanwezigheid en wederkerigheid van levende personen.

Beknotte relatie
Waar een van die voorwaarden ontbreekt, kan wel de wil tot scheppen of in stand
houden van een band bestaan, maar kunnen we toch hooguit van een beknotte
relatie spreken. In ons contact met kleine kinderen bijvoorbeeld lijkt mij te weinig
sprake van echte wederkerigheid om van een werkelijk, menselijk contact te kunnen
spreken. Daarvoor is het aandeel van onze interpretatie, bijna achter de rug van de
ander om, te groot. Niettemin kan het natuurlijk een genot zijn met kinderen om te
gaan; het is, geloof ik, alleen zo dat zij onze eenzaamheid eerder vergroten dan
opheffen en dat wij al tamelijk gelukkig moeten zijn om van die aanwezigheid zonder
wederkerigheid te genieten.
Ook de relatie met iemand die tijdelijk of definitief afwezig is wordt door
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die afwezigheid beknot: veel aan iemand denken of alleen schriftelijk contact
noodzaakt ons als het ware de relatie met eigen geestelijke activiteit aan te vullen
tot een volledigheid waarvan wij nooit weten of zij een produkt van wederkerigheid
is dan wel van onze eigen verbeelding en interpretatie. De aanwezigheid van de
ander is zo belangrijk omdat zij onze verbeelding weerlegt en ons terugbrengt naar
de werkelijkheid die wij met de ander gemeen hebben. Om die reden begrijp ik nooit
goed, dat mensen een relatie met God hebben en hem kunnen toespreken alsof hij
elk ogenblik kan antwoorden. Maar dit onderwerp laat ik liever rusten.

Geen handlanger
Ook de gestorvenen zijn niet aanwezig in de gebruikelijke zin van het woord. Zij zijn
niet meer in staat tot de wederkerigheid die onze ontmoeting met hen bepaalde.
Want dat zijn nu juist de dingen waaraan hun dood een einde gemaakt heeft. De
dood weerlegt onze gedachten, bijv. de idee dat relaties eeuwig duren, en daagt
daarmee ook onze verbeelding uit bv. tot de gedachte dat ‘in bepaalde zin’, ‘op een
ander niveau’ enz. het contact toch blijft voortbestaan. Ik wil hierover niet
ontmaskerend spreken, want dan zou ik mij degraderen tot een handlanger van de
dood. Alles wat wij aan de dood kunnen ontrukken is grote winst en eeuwig bezit,
hoe weinig het ook mag zijn.
We moeten, meen ik, wel zeggen dat de verandering in de relatie die met de dood
optreedt, in elk geval een beknotting van haar mogelijkheden is; anders zou er geen
sprake zijn van verdriet en rouw. Rouw is een proces waarin wij wennen aan de
verschraling van een relatie: de aanwezigheid en wederkerigheid schrompelen in
tot een verleden en een herinnering en het pijnlijke is dat dit minimum voor ons te
weinig is. Wij roepen de dode bij zijn naam om hem uit te nodigen van zijn
aanwezigheid en tegenwoordigheid blijk te geven. Wij zien ons bijna verplicht hem
door onze gedachten en onze herinnering in leven te houden en met onze eigen
activiteit aan de afgrond te ontrukken. Als wij hem niet terugroepen, zal hij voorgoed
verdwijnen.

Overmoed
In het stadium van rouw waarin wij nog niet gezwicht zijn voor de realiteit van de
dood en voor de stilistische dwang van onze cultuur, inclusief het christelijk
spraakgebruik, zijn wij het meest magisch. Dit vindt zijn neerslag in nogal poëtische
uitspraken over liefde die sterker is dan de dood of de omschrijving die Gabriel
Marcel van de liefde geeft: ‘iemand beminnen is zeggen: jij zult niet sterven’. Zulke
uitspraken zijn ontroerend, maar ook typerend voor de overmoed van het leven en
de verbeelding. Zij gelden
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maar tot aan de dood, die alles weerlegt. Nietzsche zei dat wij onsterfelijk zijn zolang
als wij leven.
Het gaat mij ook hier niet om een ontmaskering, maar om een uitzuivering en om
de mate waarin wij een verschil kunnen accepteren tussen onze manier van praten
en ons besef van realiteit. Een manier van denken en praten die niet door enige
werkelijkheid geijkt kan worden, lijkt mij onvruchtbaar en ik heb bovendien het gevoel,
dat wij tenslotte ook alleen maar door de realiteit getroost kunnen worden, niet door
onze eigen eenzame en machteloze verbeelding. De relatie met de dode is niet een
ontkenning van de dood, maar een bevestiging ervan, zoals de troost niet een
ontkenning van het verdriet is, maar een bevestiging. De magie van het aanspreken,
groeten, de rituelen rond een gefingeerde aanwezigheid zijn nodig om ons voor te
bereiden op het aanvaarden van een niet te bedenken feit. Pas na die aanvaarding
kunnen wij misschien dit feit nieuw interpreteren en vanuit die interpretatie onze
relatie of wat daarvan over is, voortzetten. De realiteit van de dood maakt niet alleen
ons leven en onze gedachten anders; ook de dood zelf kan, als hij zich voordoet,
iets anders blijken te zijn dan wij gedacht hadden.

Overgang
Er is een heel drastische interpretatie waarin de dood beschouwd wordt als overgang
naar een ander leven en een tijdelijke scheiding. Op de Attische grafreliëfs die ik
genoemd heb, lijkt deze opvatting uitgebeeld te zijn. Zowel de dode als de levende
zijn zichtbaar en lijfelijk aanwezig, alleen de wederkerigheid is opgeschort. Maar
het is misschien met uitbeelden precies zo gesteld als met woorden; wij kunnen
meer voorstellen en zeggen dan wij redelijk kunnen verantwoorden. De dood als
overgang naar een ander leven kan een wijze van spreken zijn die wij hanteren,
zonder ons ervan rekenschap te geven dat wij praten over iets dat bijna ondenkbaar
is.
Meer realistisch is een andere interpretatie waartoe de dood zelf ons uitnodigt,
omdat zij verband houdt met de realiteit zelf van de gebeurtenis. De dood legt ons
een innerlijkheid op die wij misschien tevoren niet gekend hebben. Wat wij aan
innerlijk leven in ons omdragen, bestaat voor een deel uit verzwegen gedachten
rond de dood. Zijn realiteit verwijst onze relatie met een medemens terug naar de
ene actieve pool die overgebleven is. Tegelijk met de wederkerigheid eindigt de
ambivalentie waardoor een levend contact meestal gekenmerkt is. De mogelijkheden
van de dode zijn vervuld, hij is verleden geworden en er kan met hem niets meer
gebeuren. Wat hij voorlopig was, is hij nu definitief en voor eeuwig. Zijn goedheid,
de reden waarom wij over hem treuren, kan pas nu tenvolle tot ons doordringen.
De wijsheid ‘over de doden niets dan goeds’ komt misschien eerder voort uit dit
besef en uit het schuldgevoel om een te geringe waardering dan uit een
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magische vrees voor wraak. Het probleem van de relatie met een overledene doet
zich immers alleen voor met betrekking tot geliefde personen die er plotseling niet
meer zijn; het leert ons tegelijk dat wij met de meeste mensen geen relatie hebben
of een zeer schrale: de meeste mensen zijn er voor ons niet. Sommige doden zijn
ondanks hun afwezigheid meer aanwezig in ons bestaan dan de meeste levenden.

Gemis
Voor een deel bestaat de relatie dus uit een gemis en uit het besef dat onze
mogelijkheden tot contact beknot zijn. Het gemis is de wijze waarop de afwezige
aanwezig blijft. Wij missen niet wat wij niet hebben, maar wat wij gehad hebben en
willen houden. Het gemis is, van ons uit, een poging om het verleden vast te houden
en tot tegenwoordige tijd te maken. In dit gemis wordt het verleden de realiteit bij
uitstek, de som van alles wat al gerealiseerd is en niet meer gedroomd hoeft te
worden. Maar ook uit zich zelf werkt het verleden door, waarschijnlijk meer dan wij
rationeel kunnen uitrekenen en op een manier die wij nauwelijks zelf kiezen. Mijn
relatie tot mijn gestorven vader, als ik zo persoonlijk mag zijn, is niet alleen gemis
en herinnering van mijn kant, te laat komend schuldgevoel, onuitgesproken gebleven
dankbaarheid, honderd vragen naar dingen die hij alleen nog kon weten, hij is ook
nog altijd, zelfs tegen mijn verlangen in, aanwezig in mijn leven door het effect van
zijn vroegere aanwezigheid, door sporen van zijn invloed op mijn gedrag en
waarschijnlijk niet het minst door de boodschap van een erfelijke aanleg. Hoe meer
ik mij daarvan bewust word, des te meer blijf ik mij met hem verbonden en verwant
voelen en des te meer neig ik tot iets als een vooroudercultus waarin het gewicht
van het bestaan minder gelegd wordt in het hachelijke moment van het leven dan
in de soliede eeuwigheid van een heel voorgeslacht. Ik denk dat dit gevoel van
solidariteit met mensen die geleefd hebben, wel de meest vage relatie is die wij met
doden kunnen hebben, maar dat zij ook van het grootste belang is in ons eigen
leven dat immers in alle opzichten sterfelijk is.
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De sterfelijke mens en mijn eigen dood
Een fenomenologische beschouwing
Johan Verbeke
De jongste jaren is er een opvallende heropleving van de belangstelling voor de
doodsproblematiek waar te nemen. Het meest nog in de praktijkgerichte literatuur,
met name in geschriften die zich bezighouden met het vraagstuk van de
1
stervensbegeleiding. Maar vaak missen deze beschouwingen een wijsgerige
onderbouw. Met dit artikel wilde ik een - bescheiden - bijdrage leveren om in dit
tekort te voorzien.
Het best kunnen we misschien uitgaan van de vraag die in de stervensbegeleiding
2
altijd weer centraal staat, de zgn. waarheidsvraag : ‘Mag/moet ik aan de stervende
meedelen dat hij stervende is?’. In de stervensbegeleiding als
therapeutisch-praktische bezigheid hoort deze vraag thuis in een psychologische
context. Psychologische voor- en nadelen van de mededeling moeten worden
afgewogen. Maar die overwegingen laten wij hier buiten beschouwing. Wij willen
de mogelijkheidsvoorwaarden van deze vraagstelling onderzoeken om zo de
wijsgerige problematiek die eraan ten grondslag ligt, aan het licht te brengen.
Aanvaardt men de redelijkheid van de boven gestelde vraag, dan moet tevens
de voor-onderstelling worden aanvaard, nl. dat de betrokkene niet weet dat hij
stervende is, dat de dood hem nabij is. M.a.w. de vraag vooronderstelt in het hoofd
van de stervende de niet-wetenschap van zijn dood en meer in het algemeen van
zijn sterfelijk bestaan. Deze niet-wetenschap staat in schrille tegenstelling tot het
universeel erkende feit, de oer-oude major van het aller-klassiekste van alle
syllogismen: ‘Alle mensen zijn sterfelijk’. Toegespitst, komt de paradoxaliteit van de
vraag dus hierop neer: ‘Mag ik de stervende datgene meedelen wat hij altijd al
geweten heeft, nl. dat hij zal sterven?’. De paradoxaliteit van de stervende is dat hij
weet en niet weet. Is hij dan de tragische figuur, van wie wordt gezegd dat hij wéét
dat hij gedoemd is, maar zich gelukkig wáánt?
Het komt er nu op aan deze paradox tot haar ware dimensies te herleiden,

1
2

Ned.: De laatste levensfase, Ambo, 1972.
P. Sporken, Le droit de mourir, Brugge, 1974, pp. 103-114; Voorlopige Diagnose, Ambo,
3

1972 .
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in haar juiste perspectief te plaatsen. Daartoe moeten we beide polen van de paradox
nader analyseren. Onmiddellijk wordt dan duidelijk dat het doodsbegrip dat in de
twee polen huist, wezenlijk verschillend is. In het een en het andere geval komt een
andere dood te voorschijn, de dood in de derde en de dood in de eerste persoon.
De ‘dood van de mens’ en ‘mijn dood’ horen in twee geheel verschillende kennisen ervaringswerelden thuis. Laten we beide horizonten van meer nabij verkennen:
- De ‘dood van de mens’ is conceptualiseerbaar, is beschrijfbaar in coördinaten
van tijd en ruimte. Het volstaat daarbij te herinneren aan het ‘waar, wanneer’
van de onderzoeksrechter. ‘Mijn dood’ daarentegen ontsnapt aan elke
begripsmatige lokalisering, kan slechts benaderd worden in de beleving ervan
zelf. ‘Mijn dood’ is een fundamenteel existentiële ervaring, een grondervaring,
3
een ‘Grenzerfahrung’.
- De tijd van de ‘dood van de mens’ is de tijd als variabele van de natuur, de
metrische tijd. De tijd van ‘mijn dood’ daarentegen is mijn subjectieve tijd, de
4
geleefde tijd.
- De ‘dood van de mens’ is een natuurfenomeen, de zoveelste ‘toepassing’ van
de universele wet der sterfelijkheid. De ‘dood van de ander’ neemt zijn plaats
in in een natuurlijke rij van empirische gegevens. ‘Mijn dood’ daarentegen lijkt
veeleer op een meta-empirisch fenomeen, zelfs geen fenomeen meer maar
een mysterie.
- De ‘dood van de mens’ is noodzakelijk en is daarom een vertrouwde
aangelegenheid. ‘Mijn dood’ is onbegrijpelijk, ongerijmd, vreemd en is daarom
5
een uitdaging, een ergernis, een ‘skandalon’. ‘Mijn dood’ is contingent en
6
eigenlijk accidenteel.
- De ‘dood van de mens’ is de dood in de derde persoon, het is de platoonse
dood, de dood vanuit het standpunt van de onaandoenlijke waarnemer; het is
de dood van de vertroostende stoïcijn, of van de filosofie als anti-tragische
wijsheid. ‘Mijn dood’ in de eerste persoon is de geheel en al doorleefde dood.

Ervaring
Uit deze intuïtieve en daarom voorlopige formuleringen laat zich reeds voorvoelen
dat het ‘weten van de dood van de mens’ van een heel andere aard is dan het ‘weten
van mijn dood’. Terwijl het eerste nog naar een theorie schijnt te verwijzen, blijkt dit
niet het geval te zijn voor het ‘weten van mijn eigen dood’. Hier komt een directe moeilijk onder woorden te bren-

3
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5
6

K. Jaspers, Philosophie, II, Berlin, 1932, p. 250.
G. Bachelard, La dialectique de la durée, Paris, 1950, p. 33.
G. Marcel, Homo viator, Paris, 1944, p. 211.
E. Morin, L'homme et la mort, Paris, 1976, p. 72.
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gen - existentiële ervaring in het spel.
Vooraleer nochtans op deze ‘kennistheoretische’ vraag in te gaan - de vraag dus
hoe het weten van de dood van de mens en het weten van mijn eigen dood moet
worden gekwalificeerd, hoe de dood van de mens en mijn dood door mij intellectueel
worden gevat - lijkt het aangewezen die intuïtieve formuleringen iets scherper te
stellen. Daartoe proberen we het vage geheel van kenmerken die we tot nog toe
antithetisch tegenover elkaar hebben gezet, onder een beperkt aantal categorieën
onder te brengen.
‘Mijn dood’ is de dood van degene die zegt ‘ik sterf’ - als zo'n uitspraak ooit al
door iemand kan worden gedaan - m.a.w. het is de dood van degene die het
werkwoord sterven vervoegt in de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige
tijd en daarbij, enigszins parallel aan een performatieve uitspraak, feitelijk doet wat
hij zegt te doen. Daarin treden drie karakteristieken naar voren die bepalend zijn
voor het onderscheid tussen de ‘dood van de mens’ en ‘mijn dood’:
1 De effectiviteit van het gebeuren: het feitelijke sterven. De abstracte en
begrippelijke kennis van de sterfelijke conditie van de mens wordt in mijn dood
gerealiseerd, verwerkelijkt. De conceptuele mogelijkheid van de dood van de mens
wordt in mijn dood effectiviteit, ervaring.
2 Het hier en nu (de imminentie) van het gebeuren. Mijn dood is altijd nu, op dit
ogenblik. De dood van de mens wordt hetzij retrospectief in het verleden gesitueerd
(‘hij is gestorven’), hetzij prospectief in de toekomst geprojecteerd (‘hij zal sterven’):
in beide gevallen gaat het niet over de ‘moribundus’ (de stervende), maar over de
‘mortalis’ (de sterveling) of de ‘moriturus’ (hij die zal sterven).
3 De ik-betrokkenheid (de egocentriciteit) van het gebeuren: het ik, de eerste
persoon enkelvoud. De dood in de eerste persoon is de dood van hem die een en
al mede betrokken en getrokken wordt in de dood zelf. Elk perspectief ontbreekt: ik
zit in de dood.
Deze kenmerken, die weliswaar constitutieve bestanddelen zijn van het concept
‘mijn dood’, geven nochtans niet ten volle rekenschap van de betekenis ervan, zoals
deze boven voorlopig en intuïtief werd benaderd. Met name is tot nog toe niet
duidelijk geworden dat ‘mijn dood’ op de eerste plaats een ervaring is, en wel een
grenservaring met alle connotaties die door dit begrip worden opgeroepen, en
waarom ‘mijn dood’ onbegrijpelijk is, ongerijmd en vreemd, waarom hij een uitdaging,
een skandalon is, waarom hij contingent en eigenlijk accidenteel is. ‘Mijn dood’ in
zijn volle betekenis omvat meer dan wat er tot nog toe van gezegd werd. Laten we
dit ‘meer dan’, dit surplus nader bekijken.

Onverzoenbaar
Aan de bron van ‘mijn dood’ als grenservaring ligt hetgeen Camus zou
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noemen ‘un divorce’, een splitsing, een samengaan van twee onverzoenbare
gegevens en het is het ‘bewustzijn’ van deze incompatibiliteit dat de tragische
dimensie van de dood naar voren zal laten treden. Een genetische beschrijving,
een beschrijving van de totstandkoming van deze spanning die aan ‘mijn dood’ ten
grondslag ligt, kan dit duidelijk maken.
De cognitieve positie van de sterveling is die van de onbevooroordeelde
toeschouwer. Het is de positie van een afstandelijk denken, van het denken met
perspectieven. Alle mensen zijn sterfelijk; Socrates is een mens; dus Socrates is
sterfelijk. Dat Socrates sterft, of dat X en Y sterven, goed, maar ik sterf niet. Ik ben
Socrates niet, noch X, noch Y. Ik ben een unieke biografie. Weliswaar geldt ook
navolgend syllogisme: Alle mensen zijn sterfelijk; ik ben een mens; dus ik ‘zal’
sterven. Doch ook hier is het gehanteerde doodsbegrip de ‘dood van de ander’.
De kenniservaring van de dood - de manier waarop het kennisobject ervaren
wordt door het kennende subject, m.a.w. het impact van het object op het subject
- is hier gekenmerkt door gelatenheid, vrijblijvendheid. We weten wel dat we sterfelijk
zijn, maar uiteindelijk geloven we het niet, eigenlijk trekken we er niet de nodige
consequenties uit. Zoals gezegd, is het een weten dat ons handelen onberoerd laat.
Dit kan wellicht het best verduidelijkt worden aan de hand van het in de wijsgerige
traditie gemaakte onderscheid tussen ‘convaincre’ (overreden) en ‘persuader’
(overtuigen). Rousseau zei: ‘Ce n'est rien de convaincre un enfant, si l'on ne sait le
persuader’, m.a.w. wat baat het kinderen tot het inzicht te brengen dat dit of dat
goed of slecht is (d.i. ‘convaincre’ als dat inzicht alleen maar inzicht blijft en geen
weerslag heeft op hun feitelijke handelen (d.i. zij zijn niet ‘persuadés’). Zo ook is het
gesteld met onze kennis van de dood als stervelingen: wij weten dat de dood ginds
als onontkoombaar einde voor ons staat - wij zijn ‘convaincu’ van de kennis van de
dood - maar uiteindelijk doen wij alsof de dood ons niet raakt - wij zijn niet ‘persuadé’.
Het doodsconcept dat wij als stervelingen hanteren is het concept ‘dood van de
mens’. De mens sterft, niet wij. Deze positie van de sterveling wordt goed
gekarakteriseerd door Jankelevitch: ‘La mort, chacun sait cela, est quelque chose
78
qui n'advient qu'aux autres’, de dood is iets dat alleen anderen overkomt. Wij
wanen onszelf onsterfelijk. Doordat wij àls stervelingen alleen maar met het concept
‘dood van de mens’ omgaan, sluiten wij de mogelijkheid van onze eigen dood
kennismatig a priori uit: ‘nous sommes embarqés’ zei Pascal. Er is dus: vrijheid van
de dood.

7
8

Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation, Paris, 1958, p. 35.
V. Jankelevitch, La mort, Paris, 1966, p. 9.
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De stervende
De stervende is op de eerste plaats hij die zich het denken van de sterveling heeft
eigen gemaakt: sterven is een zaak van alle anderen, niet van mij. Doch wat de
sterveling precies tot stervende maakt, is dat hem in het stervensuur (en dit begrip
wordt hier symbolisch gebruikt) de zware mededeling wordt gedaan dat de dood
hemzelf, hier en nu, als effectief gebeuren bedreigt; dat deze dood niet langer de
‘dood van een ander’, doch ‘zijn dood’ is. Het effectieve, imminente en egocentrische
karakter van ‘mijn dood’ brengt mij als stervende in diepe vertwijfeling: ‘Mea res
agitur’, het gaat om mij.
De ‘divorce’ tussen de mij als sterveling voorgespiegelde vrijheid van de dood en
de mij nu in mijn bewustzijn van de dood geopenbaarde noodwendigheid van de
dood brengt de diepmenselijke doodservaring als grenservaring op gang. De
stervende is een tragische figuur. De spanning tussen de twee onverzoenbare
termen van de tegenstelling, vrijheid en noodwendigheid van de dood, is de
9
uitdrukking van deze specifieke heterogeniteit die Jaspers verantwoordelijk stelt
voor het optreden van de ‘Grenzsituation Tod’. De tragische held is degene die deze
situatie maximaal op zich neemt. Wetend gedoemd te zijn, waant men zich gelukkig,
zo zeiden we boven; en ook: wetend dat de dood als onontkoombaar einde voor
ons staat, doen wij alsof deze dood ons niet raakt. Dit ‘wanen’ en dit ‘doen alsof’
bevatten in kiem reeds de tragische dimensie die zich nu voor de stervende
openvouwt. De stervende wordt het slachtoffer van zijn eigen sofisme, waarmee hij
als sterveling wist te leven. Daarom waren de hoop - want wat betekent het te hopen
daar waar het verhoopte ontbreekt - en de frivoliteit van het ‘divertissement’ - ‘Les
hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour
10
se rendre heureux, de ne point y penser’ (‘Aangezien de mensen de dood, de
ellende, de onkunde niet konden verhelpen, zijn ze op het idee gekomen - teneinde
gelukkig te kunnen worden - om er maar helemaal niet aan te denken.’) - de
incarnatie en a.h.w. de voorafbeelding van wat zich in het stervensuur als
diep-menselijk beleefde tragedie openbaart. De cognitieve positie van de sterveling,
die wij karakteriseerden als het standpunt van de ‘onbevooroordeelde toeschouwer’
en wiens kennis van de dood vrijblijvend en gelaten bleek, maakt nu plaats voor het
standpunt van het ‘mea res agitur’, ‘het gaat om mij’, het standpunt van waaruit de
kennis van de dood alleen nog door de beleving van ‘mijn dood’ kan worden bereikt:
11
‘Um Lebendiges zu erkennen, müssen wir uns am Leben beteiligen’. Omdat zij
een is met de beleving zelf en

9
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J. Monnerot, Les lois du tragique, Paris, 1969, p. 11.
Pascal, Pensées, (ed. L. Lafuma), Paris, 1962, p. 85.
V. von Weizsäcker, Pathosophie, Göttingen, 1956, p. 123.
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daarom niet verwoordbaar, verwijst deze kennis naar dat soort waarheid waarvan
12
Gadamer zei dat zij zich slechts in grenssituaties openbaart.
Tegenover het anonieme doodsconcept van de sterveling staat de wijze waarop
de stervende zijn dood denkt, voorstelt en uiteindelijk beleeft. Deze beleving groeit
vanuit de verscheurdheid tussen de mij als sterveling voorgespiegelde vrijheid van
de dood en de mij nu als stervende onontkoombaar opgedrongen noodwendigheid
van de dood. ‘Mijn dood’ komt mij daardoor als ongewenst en onaanvaardbaar voor.
Het doodsbegrip van de stervende roept noodgedwongen het doorleefde karakter
van de menselijke sterfelijkheid op. Tegelijk noodzakelijk en onaanvaardbaar kan
‘mijn dood’ slechts adequaat beschreven worden binnen de pathische categorie
van het ‘moeten’, deze ‘Karfreitag des menschlichen Daseins’, de ‘Goede Vrijdag
13
van het menselijk bestaan’. Tegenover het ‘zijn’ van de ‘dood van de mens’, die
14
de sterveling zich in zijn ‘uitwendig weten van de dood’ had eigen gemaakt, staat
het ‘moeten’ van ‘mijn dood’. Dit ‘moeten’ reflecteert de tragische ambiguïteit van
‘mijn dood’ - noodwendig en onaanvaardbaar.

Conclusies
Het lijkt nuttig de grenzen van het voorafgaande betoog zo duideijk mogelijk aan te
geven. Het zou immers fundamenteel verkeerd zijn te denken dat het hier beschreven
model op algemene geldigheid aanspraak zou kunnen maken.
- Vooreerst zijn er grenzen in de tijd. Eertijds gold wat genoemd werd ‘la mort
15
apprivoisée’, de ‘getemde’ dood en het is pas sinds de vrij recente zgn. crisis
16
van de dood dat het begrip ‘mort interdite’, de ‘verboden’ dood, de dood als
taboe, ingang heeft gevonden. Onze uiteenzetting hoort duidelijk in dit laatste
tijdskader thuis.
- Ook zijn er grenzen in de ruimte. Dit blijkt op een overtuigende wijze uit het
17
grondige antropologische onderzoek van L. Thomas , die aantoont hoe in het
Negro-Afrikaanse cultuurpatroon de doodsproblematiek zoals de westerling
deze kent, onbestaande is of zich althans in heel andere termen stelt. Een
soortgelijke bevinding zou wellicht ook voor andere cultuurvolken gelden.
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J. Vandenbulcke, Hans-Georg Gadamer. Een filosofie van het interpreteren, Brugge, 1973,
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- Naast de grenzen in ruimte en tijd zijn er beperkingen die voortvloeien uit het
model-karakter zelf van ons betoog. Dit betekent dat tal van weliswaar relevante,
doch minder significante factoren in onze beschouwing werden verwaarloosd
teneinde een a.h.w. idealiserende beschrijving (d.i. geen beschrijving van de
ideale dood) van de doodservaring te kunnen geven. Elke wetenschappelijke
bijdrage lijdt nochtans onder dit euvel. Laten we desalniettemin duidelijk stellen
dat onze beschrijving de normale, d.i. de intern veroorzaakte natuurlijke dood
door ziekte of ouderdom op het oog had. De van buitenuit veroorzaakte
gewelddadige dood (ongeval, moord, ter dood veroordeling) zou wellicht een
afzonderlijke behandeling vereisen.
- Het model-karakter van deze uiteenzetting - en dit is dan een vierde en laatste
beperking - heeft tevens tot gevolg dat onze beschrijvingen iets van een
karikatuur hebben. Wij hebben ons hoofdzakelijk bediend van een gepolariseerd
model, dat tal van schakeringen en nuanceringen terzijde heeft gelaten. Zo
had men tussen de ‘dood van de ander’ en ‘mijn dood’ het intermediaire concept
‘dood in de tweede persoon’ (jouw dood) kunnen invoeren. Een uitgebreidere
behandeling van het probleem zou met die quasi eigen dood ongetwijfeld
rekening houden.

Streven. Jaargang 31

112

Economische geschiedenis: een vergelijking van methoden
P.H. Friedman
Bij het beoefenen van de economische geschiedenis als wetenschap was het de
gewoonte feiten en gegevens te verzamelen net zolang totdat het mogelijk was
daaruit min of meer algemene conclusies te trekken. Daarbij trachtte men een zo
breed mogelijk vlak van economische activiteit te analyseren. De beschrijving van
de feiten vormde daarbij een minstens zo belangrijke doelstelling als de verklaring
ervan.
Dit betekende wel dat hoogstens een scherp beeld werd verkregen van een bepaalde
historische ontwikkeling. Een overmaat aan feitenmateriaal moest het gevaar van
te enge gezichtspunten uitbannen. De nauwkeurigheid van het onderzoek moest
borg staan voor een gedetailleerd inzicht in de bestudeerde periode.
De laatste tijd is er een nieuwe methode van economische geschiedbeoefening
opgekomen, die afwijkt van de werkwijze die hierboven is beschreven. De nieuwe
economische geschiedenis (ook wel cliometrie of econometrische geschiedenis)
kenmerkt zich door een uitdrukkelijke toetsing van ingevoerde veronderstellingen.
Er wordt daartoe een veronderstelling geformuleerd met betrekking tot een bepaalde
gebeurtenis, een omstandigheid of een oorzakelijke relatie in het verleden.
Vervolgens wordt getracht de geformuleerde veronderstelling te toetsen. Pas met
die bedoeling voor ogen komt het onderzoek naar de feiten aan de beurt. Er liggen
hier duidelijk parallellen met de methode van de economische wetenschap zelf. De
moderne economie tracht oorzaken en gevolgen te vatten in een theoretisch model
van de werkelijkheid en gaat vervolgens die samenhangen verifiëren met behulp
van statistische methoden. Bij een redelijke uitkomst kan vervolgens worden getracht
het model te gebruiken voor het nabootsen van veranderingen van achterliggende
omstandigheden of van gevoerd beleid. De methode van de moderne economische
wetenschap wordt overgeplant op de economische geschiedenis door middel van
het invoeren van veronderstellingen die met de feiten in strijd zijn. Dat wil zeggen
dat wordt nagegaan wat er gebeurd zou zijn als de omstandigheden niet geweest
waren zoals zij wel waren. Door dat werken met veronderstellingen die met de feiten
in strijd zijn alsmede door uitdrukkelijke theoretische bewijsvoering
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en door veelvuldig terugvallen op de statistische analyse onderscheidt de nieuwe
economische geschiedenis zich van de traditionele. Soms betekende dat slechts
een uitbreiding, maar soms ook een weerlegging van sinds jaar en dag gehuldigde
standpunten. Een uitbreiding is mogelijk doordat de nieuwe economische
geschiedenis meer maken kan van de waarneembare gegevens. Historische
gegevens lijden vaak aan gebreken als onvolledigheid, innerlijke tegenspraak en
onnauwkeurigheid, als zij al beschikbaar zijn. De traditionele theorie trachtte de
gebreken te compenseren door een overmaat aan materiaal. Als het materiaal er
niet was, werd van onderzoek afgezien. De nieuwe benadering brengt een stuk
theorievorming in, teneinde de lacunes op te vullen tussen het feitenmateriaal dat
nodig is ten behoeve van de toetsing van bepaalde concrete veronderstellingen
maar ontbreekt, en materiaal dat wel beschikbaar is maar geen betrekking heeft op
het concrete probleem. De theorie heeft namelijk het vermogen om variabele
grootheden met elkaar in verband te brengen.
De traditionele methode werkte niet met variabele grootheden maar was gewend
uit te gaan van grootheden die een vaste waarde hadden aangenomen. Er werd
aldus van een onelastisch wereldbeeld uitgegaan. Er werd - om een voorbeeld te
noemen - voortgebouwd op vaste prijzen. De prijzen waren echter niet vast en omdat
er ook een variabel verband is tussen prijs en hoeveelheid zijn de uitkomsten van
de traditionele theorie onbetrouwbaar, behalve in die spaarzame gevallen dat zowel
tijdreeksen van waargenomen prijzen als tijdreeksen van waargenomen
hoeveelheden, aangeboden zowel als gevraagde, beschikbaar zijn.

Hachelijke zaak
De klassieke techniek was nog wel bruikbaar voor de analyse van een aantal
detailproblemen, maar op grond van die theorie algemene conclusies trekken over
oorzaak en gevolg is een hachelijke zaak. Die conclusies zijn nu juist zo belangrijk.
Wat veroorzaakte groei, achterstand, depressie, inflatie, concentratie op de markt,
mobiliteit van kapitaal en arbeid, inkomensverdeling, internationale betrekkingen,
voorspoed of achteruitgang? Onze belangstelling voor deze vraagstukken hangt
samen met de betekenis van conclusies uit de geschiedenis voor de besluitvorming
vandaag. Daartoe is inzicht in het gedragspatroon in een samenleving nodig.
Technieken die reacties in de gedragssfeer verwaarlozen en uitgaan van grootheden
met een vaste waarde kunnen ons daarbij nauwelijks diensten bewijzen. De betekenis
van de veronderstellingen die met de feiten in strijd zijn is door de beoefenaren van
de traditionele theorie aangevochten. Men beschouwde het als ‘science fiction’
toegepast op de economie of als een waardeloze achterwaarts gerichte economische
prognose. De veronderstelling die met de feiten in strijd is komt echter voort uit onze
grote belang-
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stelling voor zaken van oorzaak en gevolg. In de economie en zeker in de
economische geschiedenis kunnen geen proeven worden gedaan om de relatie
tussen oorzaak en gevolg te achterhalen. Wel echter is theorievorming mogelijk en
kunnen empirische schattingen worden verricht. Ook op die manier kan inzicht in
causaliteit worden verkregen. Een kenmerk van causaliteit is namelijk de exclusiviteit,
in die zin dat het toeschrijven van oorzakelijkheid aan een factor impliceert dat
omstandigheden zich zouden wijzigen als die factor werd gewijzigd. De gevolgen
van uitschakeling of verandering van een factor kunnen door de theorie worden
beredeneerd en dat kan een waardevol vervangingsmiddel zijn voor het doen van
proeven. Een vervangingsmiddel dat uiteraard zijn beperkingen heeft. De
beperkingen vloeien voort uit het tekortschieten van de economische analyse. Wij
moeten niet trachten op de vraag naar de gevolgen van de tweede wereldoorlog
een antwoord te zoeken door een aantal zaken te bekijken onder de veronderstelling
dat Hitler op 1 januari 1939 was overleden. De daarvoor noodzakelijke nabootsing
van politieke, maatschappelijke en economische factoren gaat de huidige vermogens
van de sociale wetenschappen te buiten. Maar minder vergaande simuleringen zijn
wel degelijk mogelijk en er is ook al ervaring mee opgedaan.
Wij kunnen dus geen proeven doen, maar wij kunnen wel proberen een
vervangingsmiddel daarvoor te vinden in de vorm van theoretische redeneringen
en empirische schattingen. Een eerste manier zou zijn het zoeken van een periode
in de geschiedenis waarin de factor die onze belangstelling heeft gewekt, afwezig
was of althans een veel geringer betekenis had. Die manier is echter nauwelijks
verdienstelijker dan de traditionele methode. Het zal niet mogelijk zijn perioden te
vinden die uitsluitend met betrekking tot die bepaalde factor verschillen.

Grondslag
Een tweede manier zou zijn de reacties op een verandering in de omstandigheden
te beredeneren. Die reacties zullen hun grondslag vinden in theoretische en
empirische overwegingen. Door het trachten inzicht in die overwegingen te krijgen,
kan een verstandelijk experiment worden uitgevoerd dat beschikbaar feitenmateriaal
hanteert om daar de waarde van variabele grootheden uit af te leiden.
Een klassiek voorbeeld van de traditionele methode van de economische
geschiedenis betreft de rol van de spoorweg bij de groei van de Verenigde Staten
in de vorige eeuw. De opbouw van het Amerikaanse spoorwegnet viel samen met
een periode van een snelle economische groei van het land (1840-1890). Men ging
er dus toe over de groei van het nationale inkomen aan de spoorwegen toe te
schrijven. Van daar is het nog maar een kleine stap naar het uitsluitend op rekening
van de spoorwegen stellen van die
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groei. Vanzelfsprekend was het louter samengaan van de verschijnselen voor de
traditionele economische historicus niet voldoende. Niemand is bereid te geloven
dat zonnevlekken oorzaak waren van conjunctuurgolven eenvoudigweg op grond
van de parallelliteit. Er is een theorie en zelfs een geloofwaardige theorie nodig voor
het met elkaar in verband brengen van twee verschijnselen. Voor wat de rol van de
spoorwegen betreft, was een dergelijke theorie ook wel beschikbaar. Aan de
spoorwegen werd een sleutelpositie toegedicht, omdat de waargenomen groei zich
zonder de spoorwegen niet zou hebben voorgedaan. De vraag is nu of er geen
alternatieve theorie kan worden opgesteld die het unieke karakter van de rol van
de spoorwegen ter discussie stelt.
Van essentieel belang is de vraag naar de omstandigheden waaronder een
bepaalde bedrijfstak een groei van het nationale inkomen teweegbrengt, die op
andere wijze niet had kunnen worden gerealiseerd. Het antwoord op die vraag luidt
dat de bedrijfstak slechts exclusieve betekenis in dit verband toekomt als er in het
land een vraagtekort heerst en er van geen enkele andere bedrijfstak vraag uitgaat.
Als de rest van de economie onderbezet was, dan zou wegdenken van de
spoorwegen leiden tot het verminderen van produktie en van werkgelegenheid met
het gehele aandeel van de spoorwegen daarin. Zou echter de rest van de economie
volledig bezet zijn, dan zou wegvallen van vraag van de zijde van de spoorwegen
slechts betekenen dat de aldus vrijkomende produktiefactoren elders zouden kunnen
worden tewerkgesteld en aldaar kunnen bijdragen tot de groei. In een land dat als
geheel sneller groeide dan de spoorwegsector afzonderlijk zou een dergelijke zinvolle
mogelijkheid tot herallocatie van produktiefactoren zeker bestaan. Dit is ook van
toepassing op de Verenigde Staten waar in die tijd een groot vraagoverschot heerste,
dat wil zeggen dat de vraag naar de produktiefactoren arbeid en kapitaal het aanbod
ervan verre overtrof.

Kostenbesparing
Beoefenaren van de nieuwe economische geschiedenis en met name R. Fogel en
A. Fishlow hebben betoogd dat de bijdrage van de spoorwegen aan de groei beperkt
blijft tot de kostenverlaging die voortvloeide uit de verzending van goederen per
spoor. Die kostenbesparing mag niet worden overschat, want bij daadwerkelijke
afwezigheid van spoorwegen zou het net van wegen en kanalen er ook anders (en
beter) hebben uitgezien. Daar komt bij dat de kosten van het vervoer per spoor
kunstmatig laag waren als gevolg van de overheidssubsidie die besloten lag in het
tegen lage prijs beschikbaar stellen van gronden voor spoorwegaanleg. Fogel komt
tot de conclusie dat slechts 5 tot 10% van de groei van het nationale inkomen per
jaar aan de spoorwegen kan worden toegeschreven: dat er trouwens geen enkele
nieuwe technische toepassing in de 19e eeuw van levensbelang was
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voor de economische ontwikkeling.
Recent onderzoek door beoefenaren van de nieuwe economische geschiedenis
concentreerde zich op het jongere verleden en maakte gebruik van overwegend
globale macro-economische modellen, dat wil zeggen modellen die de gehele
economie beschrijven. Mijn eigen onderzoek heeft betrekking op aanleiding, oorzaak
en omvang van de depressie in de jaren dertig. De gevestigde redenering ter zake
luidt dat datering en diepgang van de depressie bepaald werden door een
ineenstorting van de Amerikaanse effectenbeurs en een zwak bankstelsel zowel in
de Verenigde Staten als in Europa, nog verergerd door onverstandige politieke
maatregelen.
Mijn eigen onderzoek in dit verband had vooral betrekking op het droogvallen van
de internationale handelsstromen. De hierboven genoemde hantering van modellen
en toepassing van schattingstechnieken maakten er nadrukkelijk deel van uit. Elk
van de belangrijke Europese landen slaagde er tijdens de depressie in de eigen
betalingsbalans te verbeteren. Die verbetering werd gerealiseerd met behulp van
handelsbelemmeringen (invoerrechten, contingenteringen etc.). Aangezien een
verbetering van de betalingsbalans in het algemeen geacht wordt een stimulerende
invloed te hebben op het nationale inkomen, is het verleidelijk in de omvang van de
internationale handelsstromen eerder een gevolg te zien van de depressie dan een
oorzaak. Als oorzaken werden monetaire factoren aangewezen. Analisten die de
oorzaak zochten bij het opdrogen van de stromen van internationale handel - in
Europa krompen die met 35% in - kregen geen aandacht.

Ter discussie
Het opnieuw ter discussie stellen van de gevestigde theorie leidde tot een verzoening
van gezichtspunten. Als een land de betalingsbalans verbeteren kan, dan betekent
dat een verhoging van het nationale inkomen. Als de betalingsbalans in evenwicht
blijft en de stromen van internationale handel opdrogen, daalt het nationale inkomen.
De gehele verbetering van de betalingsbalans in de jaren dertig werd geëffectueerd
door middel van een inkrimping van internationale handel. Ik heb de verbetering
van de betalingsbalans berekend die nodig geweest zou zijn om de vermindering
van het nationale inkomen voortvloeiend uit het inkrimpen van de internationale
handel op te vangen. Hiertoe werd een economisch model opgesteld met behulp
waarvan het effect van alternatieve maatregelen van overheidspolitiek werd
nagebootst. Met name werd een veronderstelling ingevoerd die niet in
overeenstemming was met de feiten, de veronderstelling namelijk dat de
overheidspolitiek die leidde tot indamming van de stromen van internationale handel,
zou hebben ontbroken. Onder die veronderstelling bleken de nationale inkomens
veertig tot zestig procent hoger uit te komen

Streven. Jaargang 31

117
dan de feitelijk waargenomen nationale inkomens. De conclusie moet luiden dat
een aanmerkelijk deel van de daling van de nationale inkomens tijdens de depressie
op rekening komt van de in die dagen gevoerde politiek met betrekking tot de
internationale handel. Het heersende standpunt dat in de handelspolitiek slechts
een reactie zag, moet worden verworpen.
In de beide gegeven voorbeelden leidde beoefening van de nieuwe economische
geschiedenis met behulp van economische modellen en kwantitatieve analyse tot
resultaten die relevant zijn voor de economische politiek. De spoorwegliteratuur
wijst op de problemen die rijzen indien men tracht de groei te stimuleren door
onevenredig grote investering in op zichzelf staande projecten. Het namodelleren
van de depressie brengt de sterke invloed aan het licht van de handelspolitiek op
de inkrimping van het binnenlandse inkomen. Beide gezichtspunten zijn niet nieuw,
maar dank zij de nieuwe economische geschiedenis kregen zij wel nieuw gewicht.
De toepassing van de hulpmiddelen van de economische wetenschap rechtstreeks
op historische vragen leidt tot uitbreiding en soms tot verwerping van gangbare
conclusies.
De nieuwe economische geschiedenis wil geen beeldenstorm zijn, maar wel de
veronderstelling met betrekking tot het verleden inpassen in gedetailleerde
kwantitatieve economische modellen en onderwerpen aan getalsmatige en exacte
toetsing aan de feiten. De resultaten ervan zullen bijdragen tot ons begrip van de
ontwikkeling van het economische proces in de loop van de tijd.
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De poster: meer dan een wandverschijnsel
Jan Servaes
Waar vroeger een kruisbeeld hing, hangt nu een poster. Net zoals dat kruisbeeld
vroeger, is die poster nú meer dan een wandverschijnsel. Wat voor een verschijnsel?
Begin 1966 bracht de Amerikaanse uitgever Martin Geisler een grote zwart-wit foto
van Humphrey Bogart op de markt. Het succes ervan, vooral bij de jeugd, was zo
groot, dat Geisler er direct mee doorging. Zijn vedettenfoto's noemde hij ‘Personality
Posters’. De concurrentie liet niet lang op zich wachten. Een paar maanden later
was er al een eerste posterbedrijf: Poster Print. Een jaar later waren er in de V.S.
al vijftig. Naast de vedettenportretten verscheen er tussendoor ook een satirische
of psychedelische prent. Kranten begonnen over de Great Poster Wave te schrijven.
In Europa werden de eerste Amerikaanse posters vooral door studenten
geïntroduceerd. In maart 1967 lanceerde een Franse uitgeverij de eerste in Europa
gedrukte posters. De verkoop bleef aanvankelijk hoofdzakelijk beperkt tot de
pseudo-artistieke elite en het snobpubliek. Toen de posterproduktie echter ook in
Zweden op gang kwam, was de bal voorgoed aan het rollen.
Op het ogenblik worden er jaarlijks miljoenen posters vervaardigd: in Amerika
alleen al zo'n 15 miljoen, in Europa neemt de Franse uitgeverij Scandecor minstens
5 miljoen exemplaren voor haar rekening; daarnaast zijn het vooral in Frankrijk
Photos Géantes en Poster Collection en in Nederland Verkerke.
Vanwaar die rage en hoe is het fenomeen enigszins te duiden? Verschillende
1
factoren spelen hier samen. De vedettencultus en de popcultuur ; de

1

Een aanzet tot analyse van dit cultuurfenomeen biedt de Dic-map, Popmuziek: kunst, cultuur
of koopwaar?, De Horstink, 1977. Mick Farren, Rock Graphic. 10 Ans d'affiches de Rock and
Roll, Henry Verrier, Paris, beklemtoont de rol van de grootindustrie die, net zoals bij de
commercialisering van de rock en roll, de posterrage een tijdje liet betijen om ze zich daarna
toe te eigenen. Zie verder: Ray B. Browne and David Madden (ed.), The popular culture
explosion, Brown Company Publishers, 1972; C.W.E. Bigsby (ed.), Approaches to Popular
Culture, Edward Arnold, London, 1976; Herbert Gaus, Popular Culture and High Culture. An
analysis and evaluation of taste, Basic Books, New York, 1974. Dichter bij huis: het
themanummer van het jongerentijdschrift Vandaag, april 1976, De roerige en oproerige jaren
55-75.
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snelle ontwikkeling van de reproduktietechnieken en daarmee samenhangend de
relatief lage prijs; de opkomst van het massatoerisme en de jacht op blijvende
vakantieherinneringen en de slogan-explosie in mei '68 die zowel wat ideeën als
vormgeving betreft een fundamentele invloed heeft uitgeoefend op de
3
posterontwerpers.

Affiche
Vooral echter moet de postermode in verband worden gezien met de wederoplevende
belangstelling voor de affiche. Op die trend speculeerden de posterbedrijven, toen
ze aloude publiciteitsaffiches, zoals bijvoorbeeld die van Toulouse-Lautrec, op grote
4
schaal gingen verspreiden. De culturele, toeristische, politieke, commerciële affiche,
die uiteraard in het publieke domein - op straat - hoorde, werd nu in het privé-domein
- het huis - binnengehaald. Een communicatiemedium, waarvan oorspronkelijk de
functie was, aan een zo groot mogelijk aantal mensen te appelleren, werd daarna
een individueel en privé decoratieobject. Kortom, affiches werden posters. Maar
daarmee zijn posters nog geen affiches.
De nog steeds heersende begripsverwarring tussen poster en affiche is mede te
verklaren door het feit dat beide media nog maar recentelijk tot objecten van
wetenschappelijk onderzoek zijn gepromoveerd. Afgeleid van het Engelse ‘to post’
(aanplakken, afficheren), wordt ‘poster’ in het Engels nog altijd als een equivalent
voor onze ‘affiche’ gebruikt. De door J. Dawcott en B. Loftus samengestelde boeken,
First World War Posters en Second World War Posters (Imperial War Museum,
London, 1972) bevatten geen posters, maar affiches. Omgekeerd komen in Max
Gallo, Affiches, de tijd in beeld (Spectrum, 1975) een aantal posters voor die als
affiches worden voorgesteld. ‘Affiche’ wordt in Van Dale (1970) omschreven als
‘aanplakbiljet, aangeplakte bekendmaking, aangeplakt programma’. ‘Poster’ is bij
Van Dale in 1976 ‘modewoord voor aanplakbiljet, affiche’. Een bruikbare definitie
vinden we bij Christine de Rendinger, L'affiche d'intérieur: le poster (Jean-Pierre
Delarge, Paris, 1976). Die definitie luidt: ‘Un élément d'esthétique “multiple”, de
dimensions standardisées, reproduit sur papier, à x exemplaires, ayant un coût
modique et destiné à produire

2
3
4

Harold F. Hutchison, The poster. An illustrated history from 1860, Studio Vista, London, 1968.
Het affiche als protest, in Openbaar Kunstbezit, Deurne, 1976, p. 47.
Dat affiches voor culturele manifestaties of commerciële doeleinden vaak door kunstenaars
gemaakt werden, is geen toeval: ze waren immers voor de zelfde maatschappelijke bovenlaag
bedoeld. Cfr. G. Adé, Kunst als kritiek in Openbaar Kunstbezit, Deurne 1973, pp. 49-52; J.
Müller-Brockmann, A history of Visual Communication, Hastings House, New York, 1971, pp.
134-159.
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un plaisir visuel et interne, une fois affiché dans la cellule privée de son possesseur’.

Binnenhuisaffiche
De affiche noemt de Rendinger een massamedium, de poster een privé-medium.
Een poster is dan gewoon een ‘binnenhuisaffiche’.
Dat wijst meteen op overeenkomsten én verschillen. Om met de verschillen te
beginnen:
1 Een affiche richt zich tot een niet te specificeren massa; een poster daarentegen
is bestemd voor individueel gebruik. De eerste hoort als blikvanger thuis in het
stadskader, de tweede als persoonlijke keuze in de privé-sfeer.
2 De affiche bestaat gewoonlijk uit een semantische boodschap met een beeld
als commentaar; boodschap en commentaar samen doen een esthetisch of
herkenbaar en associatief appèl op de gevoelsmatige of ideologische impulsen
van de ontvanger. De poster is slechts zelden van duiding voorzien; de
esthetische of associatieve boodschap wordt niet uitdrukkelijk of bewust
geformuleerd, maar representeert een aantal culturele mythen of stereotiepen.
Dat wil niet zeggen dat op een poster geen tekst voorkomt, maar de korte
slogans of begrippen (‘Black is beautiful’, ‘Peace’, ‘Solitude’...) zijn niet zozeer
bedoeld om te overtuigen of te manipuleren, het zijn ‘micromythen’ (R. Barthes).
3 De affiche wil opvallen, zich opdringen; om werkzaam te zijn, moet ze op vele
plaatsen tegelijk, repetitief zichtbaar zijn. De poster wordt wel uit een groot
aanbodpakket gekozen, maar niet in de eerste plaats om op te vallen, eerder
als decor-element.
4 De affiche heeft slechts een tijdelijke waarde (b.v. affiches die een bijeenkomst
aankondigen), terwijl voor de poster de duur niet van wezenlijk belang is.
Ook wat de functies betreft, zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen. De affiche
heeft in de eerste plaats een informatieve, overredende en economische functie;
bij de poster zijn die functies slechts bijkomstig.
Een aantal psycho-sociale factoren komen evenwel bij beide voor: de tot rust
brengende, opvoedkundige, decoratieve, esthetische en creatieve functie. En zo
zijn er meer overeenkomsten tussen poster en affiche aan te duiden. Françoise
Enel onderzocht, met behulp van de Osgoodschaal (de methode van de differentiële
semantiek), een groot aantal reclame-affi-

5

‘Een “multipliceerbaar” esthetisch element, van gestandaardiseerde afmetingen, tegen een
matige prijs op papier gereproduceerd op 'n x-aantal exemplaren en bestemd om zijn bezitter,
die het ophangt in zijn privé-sfeer, een persoonlijk visueel genot te verschaffen’.
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ches. In de beoordeling werden de volgende zes aspecten betrokken: moderniteit,
goede smaak, kleur, complexiteit (of eenvoud), dynamisme, erotische waarde. Met
dezelfde methode kwam eerdergenoemde Ch. de Rendinger in haar studie over de
poster tot ongeveer dezelfde resultaten. Ook hier spelen kleur, eenvoud en goede
smaak een belangrijke rol, terwijl de erotische waarde en het dynamisme enigszins
verdrongen worden door de factor ‘humor’ en ‘opgewektheid’. Een kenmerk dat voor
de affiche van belang is - het nieuwe - ontbreekt bij de poster. Meer belang krijgen
hier de behoefte aan geborgenheid (als compensatie voor de frustraties van het
dagelijkse leven), de functionele aanwending als decor-element (het openbare wordt
uit het privé-leven gebannen) en de esthetische waarde. Meer nadrukkelijk dan in
de affiche ontsluiten deze drie functies in de poster voor het individu een mythische
en geïdealiseerde wereld. De poster garandeert daarmee een intieme relatie tot zijn
bezitter.

Onderzoek
Bij enig onderzoek kan men in het posteraanbod een vijftal grote themagroepen
onderscheiden: posters die een idool uit de muziek-, film-, kunst- of politieke wereld
afbeelden; ‘klassieke’ posters met landschappen, dieren...; artistieke posters of
reprodukties van kunstwerken; satirische of bizarre posters; erotische posters.
De steekproef die Christine de Rendinger in haar onderzoek gebruikt, besloeg
250 posters. Ze bracht ze onder in 50 rubrieken. De groep proefpersonen die zelfs
1 tot 5 posters in hun kamer hadden hangen, bestond uit scholieren en studenten
met een hogere opleiding tussen 15 en 30 jaar, evenredig samengesteld naar sekse,
sociaal niveau en geografische herkomst (Parijs of provincie), aan hen werd
gevraagd: elk van de 250 posters te beoordelen naar persoonlijke voorkeur; op een
gemotiveerde wijze vijf posters aan te duiden die ze zelf wilden kopen; en een
‘ideale’ poster te ontwerpen. Opvallend was de grote eensgezindheid in persoonlijke
voorkeur. Van de 250 te beoordelen posters bleven er slechts 47 over; over de
verschillende categorieën verdeeld: 16 landschappen, bomen, schepen; 7 humor;
5 esthetisch-poëtisch; 4 erotisch; 2 dieren, vooral paarden en katten en 1
geometrische poster. Bij de vraag welke van deze posters men ook zelf wilde kopen,
bleek een klein zwart katje ‘Kitty’ het meest in de smaak te vallen. Opvallend was
ook dat de meest geliefde posters een zekere symboliek - van esthetische, poëtische
of humoristische aard - bevatten. De motivatie voor de aankoop lag vooral op het
esthetische vlak (28%), maar een samengaan met andere elementen (het onderwerp
zelf, de humor, de grafische
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conceptie of de poëtische omlijsting) bleek doorslaggevend. Ook de plaats waar
men zijn posters bij voorkeur ophangt, was tekenend. Aan eetkamer, zithoek en hal
blijkt men een min of meer publiek karakter toe te kennen, terwijl keuken en
slaapkamer tot het privé-domein behoorden; wc en badkamer lagen op de
scheidingslijn. De meeste posters (39%) treft men in de slaapkamer aan, liefst boven
het bed.

Algemene conclusies
Uit het onderzoek kwamen vooral de volgende algemene conclusies naar voren:
- zuiver esthetische posters vallen meer in de smaak bij jonge meisjes dan bij
mannen;
- hetzelfde geldt voor gracieuze en artistieke humoristische posters, terwijl
jongens de voorkeur geven aan ironische - wel eens bizarre - posters;
- ‘ongewone’ posters zijn - met uitzondering voor een kleine groep fervente
bewonderaarsters tussen 15 en 19, die er misschien een compensatie in zoeken
voor het alledaagse leven - voor de meeste vrouwen taboe;
- sentimentele posters oefenen een duidelijke aantrekkingskracht uit op jonge
ongehuwde vrouwen en romantische scholieren;
- de liefhebber van erotische posters is een man tussen 25 en 30, student of
behorend tot de hoger geschoolden uit een hoger sociaal milieu; hij bezit weinig
posters en woont in de provincie (wie in de stad woont, heeft wellicht eerder
contact met openheid van seksualiteit).
- geometrische posters, waarin grafiek en kleurenspel overheersen, denk b.v.
aan Vasarely, zijn vooral in trek bij gecultiveerde vrouwen;
- landschappen koopt iedereen, waarschijnlijk vooral omdat dit genre vrijblijvend
is en een goedkope manier om een leeg oppervlak te vullen;
- dieren, bijna uitsluitend katten en paarden, trekken meer vrouwen dan mannen
aan;
- de idolen, incarnaties van het onbereikbare ideaal, worden vooral door
scholieren uit de provincie en ongehuwde studenten gekocht.
Uit al deze smaken een ideale poster te distilleren is een hele opgave. Hij moet niet
alleen esthetisch verantwoord zijn, maar ook vrolijk, visueel, kleurrijk, harmonisch,
symbolisch én origineel. Een voor de hand liggende combinatie lijkt dan bijvoorbeeld
‘naakt koppel op paard bij zonsondergang’: de schoonheid van mens, dier en
landschap, met een evenwichtige dosis erotiek, poëzie en romantiek, plus een
tikkeltje humor en originaliteit.
7
De vraag is natuurlijk of dergelijke combinaties niet heel gauw hun verza-
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digingspunt bereiken. Iets wat de producenten juist niet willen. Zij houden in hun
ontwerpen liever een aantal vastomlijnde doelgroepen voor ogen en maken gebruik
van gestandaardiseerde grafische procédés. Student, hippie, bourgeois, arbeider,
sportieveling of popfan: allen krijgen ze een aan hun smaak en voorkeur
beantwoordende poster aangeboden. Dat men op die manier ingewortelde
vooroordelen en sociaal-culturele stereotiepen in stand houdt, hoeft geen betoog.
Om toch één voorbeeld te noemen: wil men een ‘Amerikaan’, dan krijgt men steevast
een naïeve, sportieve, jeansdragende bon-vivant voorgeschoteld, die zich overal
thuis voelt, van comfort houdt, hamburgers eet, een dominerend karakter heeft en
voor wie geld geen probleem is.

Consumptiemaatschappij
De resultaten van dit onderzoek moeten niet direct voor absoluut of definitief worden
gehouden. Maar één ding is zeker: de poster is niet meer weg te cijferen uit ons
cultuurpatroon. Maar die poster is meer dan alleen maar een decor-element: het is
een treffende illustratie van onze consumptiemaatschappij. Alle elementen daarvan
zijn in de poster verenigd:
- De poster past perfect in onze wegwerpcultuur. In een overweldigend tempo
spuwt de industrie alsmaar nieuwe produkten uit en ook de persoonlijke
contacten worden vluchtig en ‘eendimensionaal’; niets is nog duurzaam, alles
wordt tijdelijk. De poster is per definitie een vergankelijk ding: papier als
grondstof, overal op te hangen, gemakkelijk verplaatsbaar en even gemakkelijk
weg te werpen. Bovendien is niet alleen het produkt vervangbaar, ook de inhoud
en de functies zijn trendgevoelig.
- De gemassificeerde mens hunkert naar privacy. De poster biedt hem die en
juist in die mate dat zijn persoonlijkheid naar buiten nog voldoende bevestigd
kan worden.
- In het menselijk verkeer is de poster een sociale code. Bij de eerste oogopslag
krijgt men een idee van de persoonlijkheid van zijn bezitter en van de groep
waartoe hij zich rekent.
- In mindere mate functioneert de poster als een substituut voor puberdromen
en de zucht naar avontuur. Met een foto van Jacky Ickx boven zijn bed kan
een jongen die wèg is van auto-races zijn illusies voor een deel realiseren.
- Belangrijker is voorts dat de poster de mogelijkheid biedt om alle problemen
tot een miniatuur te herleiden. De grote hedendaagse problemen (racisme,
revolutie, klassenstrijd) worden tot bevattelijke proporties, vaak tot een karikatuur
van de werkelijkheid herleid. Daarmee zijn de problemen niet van de baan,
maar men heeft het idee aan de oplossing ervan mee te werken.
- Aanvankelijk een fetisj voor verzamelaars, heeft de poster door zijn mas-
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sificatie die waarde grotendeels verloren. Nu iedereen een ‘Picasso’ boven zijn
bed kan hangen, spelen bezitsdrang en statussymbool niet meer dezelfde rol.
Die massificering belet niet dat vele posters van een uitnemende artistieke
vormgeving en originilaliteit getuigen. Sommige ontwerpers, zoals David Hamilton,
Mordillo, Sam Haskins, Peter Max e.a., hebben al school gemaakt. Authenticiteit
kan hun beslist niet worden ontzegd. Maar veelal volgen zij slechts de andere
kunststromingen, meer nog, zij volgen slechts de mode.
Wat Carlo Quintavalle opmerkt in verband met de affiche, geldt evenzeer voor de
poster: ‘de ontwikkeling van de affiche na de oorlog (kan) alleen dan goed gevolgd
worden als geprobeerd wordt de context te reconstrueren waarin ze optrad. Alleen
door ze te zien als een onderdeel van die reclamecampagne en niet als het werk
van één bepaalde kunstenaar, kan de affiche in een juist historisch perspectief
8
geplaatst worden’. De context van de poster nu is de wegwerpcultuur en die wordt
meer bepaald door mode dan door stijl. Stijl en mode zijn twee totaal verschillende
9
fenomenen. De mode begint waar de stijl ophoudt en de stijl houdt op waar een
cultuur ten einde loopt. Het ritme en de cadans van de stijlveranderingen moesten
vroeger in generaties, zoal niet in eeuwen worden gerekend. Tegen het eind van
de 19e eeuw ontstaan echter twee wezenlijk nieuwe ontwikkelingen: de
standaardisering van de massaproduktie en de algemeen geworden sociale mimicry.
Economische motieven (winstmaximalisering) brachten een mechanisme op gang
dat door ingebouwde en geplande veroudering de behoefte van de consumenten
aan altijd iets anders en altijd iets nieuws exploiteert en aldus de afzet voortdurend
vergroot. Als iedereen zijn poster heeft, is er slechts één middel om een nieuwe
vraag te creëren: de behoefte aan een iets andere poster.

Evolutie
Oorspronkelijk sprak de poster slechts een kleine groep geprivilegieerden aan en
posters waren uitsluitend in speciale postershops in grote steden te verkrijgen.
Vandaag de dag zijn posters bijna overal te vinden en ze zijn een van de meest
gewone vormen van wandversiering geworden. Deze dubbele evolutie (op het vlak
van de kopers en dat van de verkopers) heeft een zekere ‘vulgarisatie’ van de inhoud
met zich gebracht. In 1968 kon H. Hutchinson nog hopen dat de poster, in
tegenstelling tot de big business van ra-
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Het onderscheid werd in de jaren '50 al gemaakt door Hendrik De Man, Massificatie en
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dio en tv, een nieuwe vorm van informatie- en cultuurspreiding kon worden; nu moet
men echter vaststellen dat de poster al evenzeer een zaak van de big business is
geworden. Vanuit de besloten, gemaakt-mysterieuze sfeer van de eerste postershops
(pseudo-hippie, popmuziek of Indische sitar, gedempt licht en niet zelden
wierookgeur) zijn de posters verhuisd naar grootwarenhuizen, boek- en platenwinkels,
(hier en daar krijgt men al een poster toe als men ergens een broek koopt) en daar
wordt de afficheerruimte alsmaar openlijker en groter: een tentoongestelde poster
verkoopt immers vlotter dan een die je uit een verzamelbak moet opdiepen. Ook
wat het type poster betreft, treedt hetzelfde massificatieverschijnsel op. Waar de
verwoede verzamelaar vroeger alles veil had voor een originele poster, is er nu een
opvallende eenvormigheid merkbaar, om het even welke nieuwigheid die de kop
opsteekt. Een nieuwe trend die het een tijdje doet bij fijnproevers wordt algauw een
massaprodukt. De poster van Freud (‘What's on a man's mind’) brengt het in Frankrijk
tot 25.000, de karatevechter Bruce Lee tot 200.000, het katje Kitty tot 150.000
exemplaren jaarlijks, terwijl er van om het even welk klassiek landschap (liefst met
een ecologisch tintje) gemiddeld 10 tot 20.000 van de hand gaan.
Nog altijd echter liggen er expansie- en toepassingsmogelijkheden braak. Op het
vlak van het procédé is er een verschuiving merkbaar van de fotografie naar de
10
grafiek, al zijn de fotografische expressiemogelijkheden nog lang niet uitgeput.
Maar volgens de meeste posterfabrikanten is de markt voor getekende of
geschilderde reprodukties, die vooral door ouderen worden gekocht, veel stabieler.
Tot nog toe was papier de meest gebruikte grondstof. Gaandeweg komen er nu
ook posters op hout en ook plastic en stoffen posters doen hun intrede. Hier en daar
zijn er al posters in reliëf te vinden.
Verder is er een functieverandering waarneembaar. Oorspronkelijk bedoeld of
naar binnen gehaald om in het privé-domein betrokken te worden, als individueel
enprivé-decorelement, worden posters nu ook al in restaurants, winkels en kantoren
opgemerkt, om ook daar een ‘gemoedelijke en huiselijke sfeer’ te scheppen. Wellicht
zal men in de toekomst ook in trein, bus of op stadsmuren posters kunnen signaleren.
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Zie o.m. Bert Stern, The Photo Illustration. A restless man's rewards for creating images from
ideas, Thames and Hudson, London, 1974.
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Intertextualiteit
Of hoe teksten uit andere teksten geweven worden
Paul Claes
intertexo, -texui, -textum, -ere, tr.
1 entremêler en tissant, par le tissage entrelacer
2 assembler, combiner
F. Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français.

Teksten vallen niet zomaar uit de lucht. Dat wist men in de oudheid al. Aeschylus
noemde zijn tragedies ‘kruimels van Homerus' grote festijnen’, terwijl de Alexandrijnse
dichter Callimachus van zichzelf beweerde: ‘ik dicht niets dat niet al betuigd is’. De
antieke retoriek vond imitatio (de navolging van vroegere teksten) onmisbaar om
nieuw werk te redigeren. Pas met de romantiek ontstond de opvatting dat teksten
originele ‘scheppingen’ van het genie zijn.
In de 20e eeuw werd dit geloof aan het kunstwerk als ‘de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie’ aan het wankelen gebracht. De autonomiebeweging
ging teksten beschouwen als autonome entiteiten of systemen, los van alle
psychologische en sociale bepalingen buiten de tekst. Ook daar wordt nu tegen
gereageerd. De theorie van de intertextualiteit, die zich in het kader van het Franse
structuralisme ontwikkeld heeft, zegt dat een tekst altijd andere teksten opslorpt en
er tegelijk een antwoord op is, altijd in andere bestaande teksten ingeweven zit.
‘Tekst’ komt van het Latijnse ‘texere’ (weven). Men zou aan schering en inslag
kunnen denken. Meteen wordt gezegd dat teksten altijd ingeweven zitten in de
maatschappij waarvan zij citaten zijn. Om deze theorie van de intertextualiteit goed
te verstaan, is het van belang haar wat historische achtergrond te geven. Dat wil ik
eerst doen. Daarna wil ik de theorie en de verschillende posities van haar
vertegenwoordigers nader toelichten. Achteraf wil ik - in intertextuele dialoog met
het voorgaande - mijn eigen positie bepalen.

Imitatio
Vanaf haar ontstaan heeft de klassieke filologie altijd oog gehad voor letterlijke en
thematische overeenkomsten tussen teksten. Vooral in de hellenistische literatuur
waren die ongewoon talrijk. Zo schreef Apollonius van Rhodos - niet toevallig
bibliothecaris van de Alexandrijnse bibliotheek - over de tocht van de Argonauten
een epos in het (subtiel gevarieerde en geironiseerde) vocabularium van de eeuwen
oudere Homerus. De hellenistische dichter was een poeta doctus (erudiet dichter),
die even beslagen was
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in lexicografie, grammatica en literatuur als in geschiedenis, aardrijkskunde en
mythologie. Een summum van dergelijke allusiekunst is de Alexandra van Lycophron,
een gedicht vol esoterische termen, duistere perifrasen en gezochte toespelingen,
dat alleen door de uitgebreide toelichtingen van een Byzantijns commentator leesbaar
geworden is.
De antieke retoriek heeft dergelijke literaire praktijken beschreven en
gecatalogiseerd. Volgens deze theorie bestond de imitatio erin, eerst een voorraad
ideeën en formuleringen bij beroemde voorgangers op te doen en deze vervolgens
te ordenen naar de bestaande structuren en op te smukken met de gewone
stijlfiguren. Bij al deze operaties had men grote literaire voorbeelden voor ogen. Dat
is de reden waarom deze ‘klassieken’ (van een Latijns woord dat ‘voorbeeldig’
betekent) in het onderricht zo noest werden bestudeerd - een studie die tot in onze
20e eeuwse humaniora is voort blijven sudderen.
De imitatio was onafscheidelijk verbonden met de variatio en de aemulatio. De
eerste bestond uit het variëren van de oude thema's en teksten door onverwachte
toepassingen, andere, compactere of kunstigere formuleringen, ironische pointes
of omkeringen. Bij aemulatio (wedijver) dient men eerder aan de functie van het
imiteren en variëren te denken, namelijk de poging om de kwaliteiten van een
‘voorbeeldige’ tekst te evenaren en zo mogelijk te overtreffen. Originaliteit in onze
- romantische - zin is hier niet te vinden. In een als hecht en waardevol beschouwde
traditie wordt nieuwheid alleen maar op prijs gesteld in zoverre ze het oude, zelfs
bij ironisering, onaangetast laat. Schrijven blijft zo altijd afschrijven. Verre van de
schrijvers hun gebrek aan ‘originaliteit’ te verwijten waardeerde het antieke publiek
dit kunstige spel met oude elementen in hoge mate. Niemand minder dan Cicero
looft in zijn Pro Archia een Griekse dichter om zijn kundigheid ‘hetzelfde te zeggen
met andere woorden en zinnen’.
Dergelijke praktijken zijn alleen mogelijk in een wereld zonder maatschappelijke
aardschokken. Waar de cultuur als eenheid functioneert (en de ‘cultuur-barbaar’
geen kans krijgt aan het woord te komen) bevestigt het onophoudelijk citeren van
de traditie de waarde van het bestaande bestel. Die situatie vinden we in de
Middeleeuwen terug, waar een theocratische maatschappij in zijn exegesen, catenen,
commentaren, parafrasen, explicaties en meditaties nauwelijks iets anders doet
dan de Goddelijke grondtekst voortdurend verhalen, herhalen, aanhalen.
Tegen die monolithische ideologie reageert het humanisme, eerst door terug te
grijpen naar een verder verleden (de oudheid met heel haar retorisch apparaat van
de imitatio), later door een eigen literaire produktie, waarin nu de imitatio naturae
(de exploitatie van de ervaring) centraal zal staan (roman, wereldlijk theater).
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Breuk met het imitatio-ideaal
De romantiek breekt radicaal met het imitatio-ideaal. Begrippen als originaliteit,
persoonlijkheid, genie, eigenheid en creativiteit - eigenschappen van de burgerlijke
klasse - worden literaire criteria. Zodra het verleden iets anders wordt dan een
assimileerbare traditie, komt er ruimte vrij voor een objectieve studie ervan. Zo
kunnen de historische wetenschappen ontstaan, die in de 19e eeuw alle
menswetenschappen (als ‘Geistesgeschichte’) annexeren, inclusief de tekststudie
(filologie). Naast de vergelijkende taalkunde ontstaat de vergelijkende
literatuurwetenschap (comparatisme).
Doorgaans maakt men in het comparatisme een onderscheid tussen bronnenstudie
(crenologie, Quellenforschung) en invloedenonderzoek (Stoffgeschichte). De eerste
spoort de modellen van bepaalde teksten op, de tweede onderzoekt welke weerslag
teksten op andere teksten hebben gehad. Werd het onderzoek ooit volledig
doorgevoerd, dan zouden de resultaten van beide deeldisciplines elkaar volledig
dekken.
Het begrippenapparaat van het comparatisme is erg summier. Het stelt eigenlijk
weinig meer voor dan een aantal variaties op de tegenstelling bron/invloed,
bijvoorbeeld zender/ontvanger, emissie/receptie, voorbeeld/navolging,
model/adaptatie, stof/bewerking. Uit de stroommetafoor ‘bron’ - ‘in-vloed’ valt de
causaal-deterministische kijk van de 19e-eeuwse historicus nog mooi af te lezen.
Een werk heette verklaard als al zijn elementen teruggebracht waren op vroegere
werken. Variaties konden eventueel afgeleid worden uit de biografie van de auteur,
die zijn bronnen immers ‘persoonlijk verwerkte’.
Kritiek op dit eenzijdige oorzaak-gevolgmodel is door comparatisten zelf, zoals
Wellek en Etiemble (Comparaison n'est pas raison!), geleverd. Extern protest kwam
van het Russisch en Praags formalisme en van het New Criticism, die beiden een
autonome (structurele, niet-historische) verklaring van het literaire werk voorstonden.
Dit betekende een verabsolutering van het romantische standpunt, dat elk werk als
een totaal nieuwe kijk op de werkelijkheid beschouwde. Later is dan tegen die bijna
monadische literatuurvisie weer verzet gekomen. Maar inmiddels heeft dit centraal
stellen van het werk (het zgn. ergocentrisme) ons toch een nieuwe definitie
opgeleverd van het object van de literatuurwetenschap, nl. de tekst als systeem
(tegenover de tekst als document of symptoom van bepaalde historicistische en
psychologistische verklaringen).
Voor de tekstimmanente literatuurcritici is het werk geen emanatie van de
schrijverspersoonlijkheid, maar een bepaalde constellatie van woorden, een
constructie in taal, waarin de bedoeling van de maker secundair wordt. De lezer
krijgt het voor het zeggen, veelduidigheid wordt een kwaliteit: een sonnet van
Shakespeare kan b.v. volgens William Empson 2500 betekenissen hebben! Zoals
de imitatio slechts mogelijk was in een wereld waarin de
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cultuur als eenheid functioneerde, is die ontkoppeling van de maker en zijn werkstuk,
dat relativeren en nivelleren van betekenissen slechts mogelijk in het laatkapitalisme,
waarin teksten steeds meer het karakter van waren krijgen. De vrijheid van de lezer
is echter even illusoir als de vrijheid van het individu. Het schijnbaar pluralisme
verbergt een sterk gehiërarchiseerde betekenisproduktie: van de academische
auteurs die Nouveaux Romans uitsluitend voor hun collega's schrijven tot de
schriftromanciers die macht- en sexdromen tot pulpliteratuur verwerken.

Connotatie
Lang werd de structurele benadering als onverenigbaar met de historische gezien.
Toch hadden de Oosteuropese formalisten de mogelijkheid van een
literatuurgeschiedenis op structurele grondslag al onderkend. De Tsjech Jan
Mukarovsky beschreef de evolutie van de literatuur als een voortdurend breken van
de bestaande esthetische norm (die nauw aansloot bij de sociale norm). Ook het
waardeoordeel zag hij in de tijd evolueren. Bij die opvattingen sluit de receptietheorie
van de moderne Duitse onderzoekers Jauss en Iser aan, die een
literatuurgeschiedenis willen opbouwen uitgaande van de verwachtingssystemen
van de lezers in een bepaalde tijd. Zo'n benadering is echter zuiver ideologisch in
zoverre zij geen rekening houdt met het maatschappelijk geheel waarin die
verwachtingssystemen functioneren. Een poging om de neerslag van het
maatschappelijke in het werk zelf te vinden is het gebruik dat de Franse criticus
Roland Barthes maakt van het concept ‘connotatie’, dat hij vindt bij de Deense
taalkundige Louis Hjelmslev. Onder connotatie verstaat Hjelmslev het gebruik van
zekere taalelementen die een tekst een bepaalde status verlenen. Die elementen
of ‘connotatoren’ kunnen stilistische vormen zijn (bv. vers, proza), stijlen (bv.
archaïserend, triviaal), tonen (bv. ironisch, verheven), idiomen (bv. standaard,
dialect). Zij projecteren op de woordenboekbetekenis (de ‘nulgraad’ van de woorden)
een tweede betekenis, die de tekst een bepaalde positie tegenover andere teksten
toekent. De barrière tussen taalsysteem en taalgebruik (de ‘langue’ en ‘parole’ van
de Saussure) wordt zo doorbroken, een tekst wordt in zijn eigen structuur, in zijn
textualiteit historisch en sociaal situeerbaar.
Al in zijn vroege geschrift Le degré zéro de l'écriture bezigt Barthes de term écriture
(schriftuur) in een zin die erg lijkt op die van connotatie. De schriftuur is immers het
geheel van taal- en tekstpatronen die een literair werk tot literair ijken (connoteren!).
De literatuurgeschiedenis laat niets anders zien dan het vervangen van de ene
schriftuur door de andere. Dit voortdurend breken met de traditie (rupture) is
noodzakelijk, omdat revolutionaire geschriften telkens weer door het systeem
gerecupereerd worden, tot schriftuur gemaakt worden.
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In zijn Mythologies verbindt Barthes deze opvatting met de politiek. De ‘schriftuur’
heet daar ‘mythe’ en ze uit zich overal waar de heersende ideologie haar interpretatie
van de wereld aan de verschillende klassen opdringt. Het connotatie-begrip biedt
de mogelijkheid teksten tegelijkertijd in hun immanentie (als taalordening) en in hun
functionaliteit (als maatschappelijke referentie) te duiden. Daartoe moet Barthes
echter uitgaan van de fictie dat er zoiets als een nulgraad bestaat, een taal buiten
alle ideologie, een tekst à l'état pur, waarop de maatschappelijke connotaties zich
vasthechten. Maar is het niet eerder zo dat deze zgn. onideologische taal, de taal
van het woordenboek, van de vanzelfsprekendheid, van het gezond verstand de
meest ideologische van alle is, omdat zij door een minderheid aan de meerderheid
wordt opgedrongen?

Intertekst
Daarmee komen we terecht bij de Bulgaarse, in Frankrijk werkende semiologe Julia
Kristeva. In een seminarie van Roland Barthes (in 1966) definieerde zij het concept
intertextualiteit als ‘de schriftuur als lectuur van een vroeger literair corpus, de tekst
als opslorping van én antwoord op een andere tekst’. Het begrip schriftuur wordt zo
veel complexer dan bij de vroege Barthes. Elke tekst ontwikkelt zijn eigen schriftuur
door zich in te schrijven in een historisch kader van andere teksten en neemt uit
dien hoofde stelling daartegenover: de grondtekst (denotatie, vorige schriftuur) van
Barthes is verdwenen, in de plaats daarvan komt een ‘woekering van teksten’
(Vogelaar).
Kristeva sluit met haar nieuwe theorie, de zgn. ‘semanalyse’ (die een tekst
tegelijkertijd semiotisch, psychanalytisch en dialectisch leest), uitdrukkelijk aan bij
de opvattingen van de Franse psychiater Jacques Lacan. Die stelt dat de
werkelijkheid nooit als dusdanig te vatten is, maar slechts symbolisch, via een geheel
van woorden, zinnen, opvattingen, verhalen. De symbolische orde gaat het subject
vooraf, zoals ook het weefgetouw in zekere zin de wever maakt, hoewel de knopen
van het weefsel (de afzonderlijke gezegdes) beide veronderstellen.
De metafoor van het weefgetouw is hier met opzet gekozen, omdat zij door de
Franse structuralisten met voorliefde wordt gehanteerd. Het woord tekst komt
inderdaad van het Latijnse ‘texere’ (weven) en bij het woord intertextualiteit (van
het Latijnse ‘intertexere’, zie motto) denkt men aan de draden waarmee iets geweven
wordt. Zo zegt Lacan: ‘Het woord is geen teken, maar een betekenisknoop’. Waarmee
hij bedoelt dat een woord niet betekent door naar de ‘werkelijkheid’ te verwijzen,
maar door zich in te weven in andere, bestaande betekenissen.
Wat voor elk van onze woorden geldt, moet natuurlijk ook gelden voor geschreven
1
teksten. Uit welke draden zijn die geweven? Kristeva ziet de orde

1

De geschiedenis van dit artikel zelf toont ten overvloede aan hoe teksten ‘geweven’ worden.
Oorspronkelijk was deze tekst een stuk van een verhandeling, die zelf natuurlijk al een
‘lappendeken’ van letterlijke en minder letterlijke citaten was. Ik herwerkte dit fragment tot
een artikel, waarbij ik vanzelfsprekend gebruik maakte van allerlei gemeenplaatsen uit de
publicistiek. Op haar beurt heeft de redactie van Streven mijn stuk nogmaals bewerkt door
er delen uit los te tornen en er nieuwe in te weven. Hetzelfde kan de lezer nu doen. Om het
te verwerken, kan hij bepaalde passages ervan naar voren halen of overslaan; materieel kan
dat onder meer zichtbaar worden gemaakt door onderstrepingen.
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van de taal (van het symbolische) verdeeld in een aantal, niet opsombare ‘codes’
(conventies van linguïstische, sociale, psychologische aard waarmee de werkelijkheid
wordt ontcijferd, enigszins zoals in de taalspelen van Ludwig Wittgenstein). Een
tekst dient noodzakelijkerwijze te putten uit deze codes (of manifestaties daarvan
in andere teksten); hij kan ze zonder meer overnemen of ze veranderen. In een
originele toepassing van de intertextualiteitstheorie, de studie S/Z, waarin Sarrazine,
een verhaal van Balzac, wordt ontleed, omschrijft Barthes een code als een
‘perspectief van citaten, een luchtspiegeling van structuren’, als datgene wat
geschreven staat in het Boek van de Cultuur waaruit de tekst citeert.
In haar verzameling studies Sèmeiotikè had Kristeva de tekst al als een ‘mozaïek
van citaten’ gedefinieerd. Een tekst citeert echter niet alleen, hij transformeert ook.
Kristeva: ‘Wij definiëren de tekst als een apparaat dat de orde van de taal opnieuw
verdeelt’. Die herverdeling is een constructief/destructieve stellingname tegenover
bestaande codes en teksten. Bij Philippe Sollers, hoofdredacteur van het Franse
tijdschrift Tel Quel, waarin deze en dergelijke theorieën worden verspreid, luidt het:
‘elke tekst bevindt zich op het snijpunt van verschillende teksten, waarvan hij
tegelijkertijd de herlezing, de beklemtoning, de verdichting, de verschuiving en de
diepte is. Op een bepaalde manier is een tekst waard wat zijn opnemend en
vernietigend hanteren van andere teksten waard is’ (in: Théorie d'ensemble).
Barthes distilleert hieruit inderdáád een waardeschaal. Doordat hij weigert de
elkaar tegensprekende codes in een werk onderling te structureren, ziet hij zich
geconfronteerd met een tekst van een oneindige polyvalentie, een ‘meervoudigheid
van betekenissen’. Toch zijn volgens hem niet alle teksten even meerzinnig. Er zijn
‘leesbare’ en ‘schrijfbare’ teksten. Tot de eerste soort behoort de klassieke tekst,
die slechts een ‘spaarzame’ meervoudigheid bezit en bepaalde ontcijferingscodes,
lecturen als het ware opdringt. Daartegenover staat de, min of meer utopische,
schrijfbare tekst die aan alle reductiepogingen ontsnapt. (Men denkt automatisch
aan Finnegans Wake van James Joyce, dat een oneindigheid van betekenissen
suggereert, maar zich onder geen enkele echt laat vatten.) De meest veelduidige
tekst (de tekst die het meest informatie overbrengt) is de meest waardevolle, het
meest Tekst (in de pregnante zin die de groep Tel Quel daaraan geeft). Een
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dergelijke tekst stelt zich niet tevreden met het overnemen van codes, maar hij doet
die codes hevige transformaties ondergaan. Sollers over Dantes Divina Commedia:
‘Een dergelijke tekst “inspireert” zich niet op andere teksten, hij heeft geen “bronnen”:
2
hij leest, schrijft, verdeelt ze opnieuw in zijn ruimte’.
De intertextualiteitstheorie is niet, zoals academici wel eens denken, een lichtjes
aangepaste imitatio-leer. De verschillen zijn aanzienlijk. Vooreerst is ze op meer
dan allusieliteratuur toepasselijk. Elke tekst, hoe triviaal ook, is immers een citaat
(van een bepaald lexicon, een bepaalde grammatica, een bepaald register, een
bepaalde stijl, een bepaald genre, een bepaalde toon...). Niets belet trouwens het
begrip zo uit te breiden dat het op alle cultuurvormen toepasselijk wordt: een western
is een citaat uit het wildwestgenre, een tafel een variatie uit de meubilaire code, een
zoen een nummer uit het liefdesrepertoire. Het tweede en belangrijkste verschil is
het transformatieve karakter van de intertextualiteit tegenover de imitatio. Waar
imitatio al in zijn naam het ja-knikken tegenover de bestaande cultuur meedroeg,
moéten teksten die intertextueel ondervraagd worden, positief óf negatief antwoorden
ten aanzien van hun engagement. Hierdoor worden ook de comparatistische
opvattingen, die invloed doorgaans zien als identiteit (de topiek als schatkamer van
het eeuwig menselijke), fundamenteel bekritiseerd.

Vormen van intertextualiteit
Het is duidelijk dat de intertextualiteitstheorie de relaties tussen teksten nauwkeuriger
beschrijft dan in vorige theorieën het geval was. Toch zal de criticus die de theorie
wil aanwenden, zelf nog heel wat werk dienen te verrichten om ze werkelijk
operationeel te maken. Het volgende is een aanzet daartoe.
In de lijn van de Telquelisten dient de intertextuele relatie gedefinieerd te worden
als een transformatie. Hierdoor krijgt de relatie een richting. Dit betekent geen
terugkeer naar een causaal-deterministische visie. In tegendeel: het onderstreept
juist de actieve rol van de nieuwe tekst. Met Kristeva (in: La révolution du langage
poétique) kan men de transformatie óók als een presuppositie kenmerken, in deze
zin dat elke nieuwe tekst een of meer voorgaande teksten vooronderstelt, die tot
een transformatie oproepen.
Eenvoudigheidshalve wil ik het alleen hebben over transformaties tussen

2

Het is geen toeval dat Sollers hier lezen en schrijven naast elkaar zet. Elk lezen (‘lecture’ bij
Tel Quel) is immers een vorm van schrijven (‘écriture’): een in relatie brengen van een tekst
met al bekende teksten en het produceren van een nieuwe betekenis door hem als een
transformatie van die teksten op te vatten. Zo kan Barthes tot het besluit komen dat Sofokles'
Koning Oidipoes net zo goed als een citaat van Freud gelezen kan worden als omgekeerd.
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geschreven teksten. De tekst waarop de transformatie opereert, noem ik architekst,
het resultaat van de transformatie fenotekst. De architekst kan eventueel een
teksttype zijn (bv. de roman). De fenotekst kan zich dan conformeren aan het
bestaande type (bv. de klassieke roman) of het metamorfoseren (bv. de Nouveau
Roman). In het eerste geval kan men spreken van een identische transformatie, in
het tweede van een niet-identische. Een identische transformatie is de repetitie
(herhaling). Niet de tekst zelf wordt hier getransformeerd, maar wel de (materiële
of semantische) context. Bij de niet-identische transformatie kan men een
onderscheid maken tussen additie (toevoeging), deletie (weglating), substitutie
(vervanging) en permutatie (omzetting). Permutatie wordt wel eens beschouwd als
een combinatie van deletie en additie (in de transformationele grammatica waaruit
deze indeling stamt). Zij kan dus zonder bezwaar weggelaten worden.

Om tot een uitgewerkte intertextuele typologie te komen, dient men de
diverse transformatievormen te combineren met de tekstniveaus waarop
ze ingrijpen. Zo krijgt men transformaties op vormniveau (klank, grafie),
op betekenisniveau en op beide samen. Het resultaat is te zien in de
volgende tabel:
TRANSFORMATIESNIET-IDENTISCH
NIVEAUS
ADDITIE
DELETIE
VORM
uitwerking
resumé

IDENTISCH
SUBSTITUTIE REPETITIE
vertaling
klankcitaat

BETEKENIS

‘interpretatie’

‘censuur’

verdraaiing

allusie

BEIDE

interpolatie

schrapping

pastiche

citaat

Ik overloop kort de tabel. Additie ontstaat overal waar de fenotekst de
architekst uitbreidt, hetzij naar de vorm (de redundante navertelling), hetzij
naar de betekenis (als Hinein- of Hereininterpretation), hetzij gecombineerd
(het toevoegen van vreemde tekst of de interpolatie). Deletie naar de
vorm is de samenvatting (wegwerken van ‘ruis’), naar de inhoud de
bewuste of onbewuste miskenning van betekeniselementen (of ‘censuur’),
de combinatie van beide bestaat in het schrappen of vergeten van tekst.
Substitutie kan leiden tot vertaling (waarbij de betekenis in principe
behouden blijft), verdraaiing (verkeerde interpretatie van de architekst)
of pastiche (het ‘vervangen’ van een tekst door een in gelijkaardige stijl
geschreven tekst). Repetitie van de klank alleen leidt tot klankcitaat (bv.
Bomans' ‘vertaling’ van Baudelaires ‘Calme, luxe et volupté’ als ‘kalmte,
luxe en volop thee’), tot allusie (niet-letterlijk, dus louter inhoudelijk citaat)
en tot citaat (bv. een motto).
Niet altijd past een fenotekst juist in een van deze vakjes. Het
beschrijvingsapparaat is echter verfijnd genoeg, indien men diverse
categorieën combineert. Zo kan een bewerking van een vreemd toneelstuk
beschreven worden als een door vertaling, uitwerking, resumé,
‘interpretatie’... ontstane fenotekst.
Wel te onderscheiden van de transformaties zelf (en hier is zowel de imitatio- als
de intertextualiteitstheorie onduidelijk) is de functie ervan. Het best
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is die te omschrijven als een connotatie in de zin van Hjelmslev en Barthes, d.w.z.
als een betekenis in de tweede graad, die het verschil (de transformatie) tussen
archi- en fenotekst een zin geeft. Opdat zo'n zin zou kunnen ontstaan is het nodig
dat een subject (de auteur, een lezer, een lezersgroep, mensen die in een bepaalde
code, een bepaalde cultuur leven) de intertextuele relatie opmerkt en interpreteert.
Dit maakt dat de intertextualiteit iets elitairs in zich heeft. Allusies zijn immers altijd
alleen maar door ingewijden, door wie toevallig de architekst kent, te her-kennen.
Voor zo'n groep kan de intertextualiteit een constructieve functie hebben, nl. als zij
de groepscodes niet verandert, of een destructieve, in het andere geval. Bij het
eerste kan men spreken van imitatie en variatie, bij het tweede van kritiek en
correctie.
De functie van teksten kan dus verschillen naargelang van de groep (klasse,
geslacht, leeftijd...) waartoe de lezer behoort. In het verleden hebben cryptische
teksten (zoals de Alexandrijnse allusiekunst, de Scandinavische ‘kenningar’, het
‘trobar dus’ van de troubadours, het barokke maniërisme en de symbolistische
woordcultus) vaak tot doel gehad een groep kunstenaars en hun selecte
bewonderaars van het ‘vulgum pecus’ te onderscheiden. Op dit punt is de praktijk
van de groep Tel Quel het kwetsbaarst. Door hun theoretisch en creatief werk steeds
hermetischer te maken, slagen zij er wellicht in, de codes van de heersende ideologie
te breken, maar verliezen zij uit het oog dat dit voor een groep bevoorrechte
intellectuelen gebeurt en niet voor de hele gemeenschap. Dit idealistisch
veronachtzamen van het publiek maakt dat hun progressiviteit even codebevestigend
werkt als de volksverachting van een Horatius. De moraal van het verhaal is, dat je
teksten niet kunt veranderen zonder ook de maatschappij te transformeren waarvan
zij citaten zijn.
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Spaanse literatuur na de burgeroorlog
J. Lechner
Tijdens de Burgeroorlog - 1936 tot 1939 - werd er eerst vernieling gespreid, daarna
propaganda. De intelligentsia weg, instellingen ontredderd, jongere generaties
zonder leidsmannen; nepotisme, triomf van de mediocriteit, tam-tam. Zo zagen,
geschematiseerd, de twee kanten eruit. Na 1945 door Europa politiek losgelaten,
vanaf 1954 met dollars volgepompt, moet het land in enkele decennia een
industrialisatieproces inhalen dat in de 19e eeuw maar enkele kernen had
opgeleverd: de Baskische provincies, Catalonië, de mijnstreek van Asturië, de
kopermijnen van de Río Tinto.
In 1940 is het land voor 50,5% agrarisch, in 1967 nog voor 27,9% en de
industrialisatie gaat pijlsnel. In het binnenland worstelen de nonconforme schrijvers
om hun teksten zo te maken dat ze door de censuur kunnen en toch, voor de goede
lezer, hun ‘mededeling’ behouden: dit was de z.g. ‘autocensura’; daarnaast en
daarna kwam de werkelijke censuur, tot 1966 preventief, na dat jaar repressief.
In het buitenland - Europa, Noord- en Zuid-Amerika - worstelen ballingen om hun
identiteit te behouden, te verdiepen of te ontdekken. Ze lezen Cervantes, Larra,
Galdós. Door deze ballingen wordt hard gewerkt aan het openen van een nieuw
zicht op Spanje en een van de meest opmerkelijke onder hen is Américo Castro.
Van huis uit literatuurhistoricus, publiceert hij in 1954 zijn studie La realidad histórica
de España, bewerking van zijn España en su historia (Cristianos, moros y judíos)
van 1948; in vertaling: The Spaniards. An introduction to their history (Univ. of Calif.
Press, 1971). Vanuit zijn werkkamer in Princeton werkt hij in publikatie na publikatie
zijn stelling uit dat Spanjes geschiedenis veel sterker en definitiever is beïnvloed
door de samenleving van Moren, Joden en Christenen dan Spaanse historici tot
dan toe hebben willen zien. Wanneer hij, na in de Middellandse Zee wat gezwommen
te hebben, in 1972 als zesentachtigjarige sterft, heeft hij tegenstanders en
medestanders gekregen en een diepgaande en vruchtbare reflectie over Spanjes
geschiedenis op gang gebracht. In Mexico geven de grootmoedig opgenomen
ballingen op ieder vlak van het leven evenveel terug als zij ontvingen: in de kunst,
de uitgeverswereld, de wetenschappen. Een eerste samenvatting hierover in het
Engels is van de
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Amerikaanse onderzoekster Patricia W. Fagen, Exiles and citizens. Spanish
Republicans in Mexico (Texas Univ. Press, Austin, 1973). In Peru verbeteren
ballingen het visserijsysteem op de Oceaan, in Buenos Aires leveren zij hun bijdrage
aan een vergrote activiteit in de uitgeverij. Aan alle Noord- en Zuidamerikaanse
universiteiten werken filosofen, medici, taalgeleerden. Sommige van hen hebben
blijvende invloed, maken school, zoals bij voorbeeld de bioloog Severo Ochoa in
de VS (Nobelprijs medicijnen 1959); anderen worden zelfs beschouwd als mensen
van het eigen land, zoals José Gaos en Romón Xirau in Mexico. En dit zijn maar
een paar namen, een paar landen.
In Spanje begint vanaf de vijftiger jaren de troefkaart van het regiem, te vinden
in alle propagandamateriaal en op posters, ‘España es diferente’, miljoenen in het
laatje te brengen. Inderdaad anders: goedkoper dan de Veluwe zonder zon of de
Côte d'Azur met zon. Langzaam aan, met voorbeeldige toewijding en taaie volharding
zijn enkelen na de Burgeroorlog begonnen in Spanje weer generaties te vormen:
de historici Jaime Vicens Vives (1910-1960) in Barcelona en Antonio Domínguez
Ortiz (1909) in Madrid, de hoogleraar staatsrecht Enrique Tierno Galván (1918) in
Salamanca, waar zijn leerstoel hem in 1965 ontnomen wordt. Zo ook de dichter
Vicente Aleixandre (1898), longziek tijdens de Burgeroorlog en achtergebleven in
het land; weer een Andalusiër, nauw bevriend met García Lorca en met de in de
gevangenis gestorven dichter Miguel Hernández (1910-1942). Zelfs in de kringen
van het regiem kraakt het: de dichter en het paradepaard van het regiem Dionisio
Ridruejo (1912-1975), eens minister van voorlichting van Franco, keert zich al begin
veertiger jaren af; later volgen de hoogleraren Pedro Laín Entralgo (1908), José
Luis Aranguren, medicus en ethicus, de eerste in zijn functie van rector magnificus
van de Universiteit van Madrid.
Wat er aan literatuur van enige kwaliteit is na 1939 staat overwegend in het teken
van het engagement (compromiso; men spreekt van literatura comprometida) en
zo gaat het ook met de andere kunsten: films van Berlanga en Bardem, die ook hier
kwamen; in de schilderkunst o.a. Tàpies en Saura, die hier in 1968 in Boymans te
zien waren (Hedendaagse Spaanse Kunst (van Picasso tot Genovés) heet de
catalogus). Engagement voor zover dat door de censuur kon komen, want de
schrijvers die kritisch stonden tegenover het regiem, vonden dat hun werk ín Spanje
gelezen moest worden. Dat betekende wel dat zij hoe dan ook om de andere bladzij
hun creatieve impulsen geweld moesten aandoen. Dat een dergelijk klimaat niet
bevorderlijk is voor het doen ontstaan van meesterwerken, is een factor van belang
bij het vergelijken van de literatuur die sinds 1936 in Spanje en Spaans-Amerika
geproduceerd is.
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Dialogen
In 1956 verschijnt, nadat er al veel gepubliceerd is, El Jarama van Rafael Sánchez
Ferlosio (1927), een roman die praktisch uitsluitend uit dialogen bestaat en het wel
en wee behandelt van een dag die een groepje jongelui doorbrengen aan de oevers
van de Jarama. Het is één stuk grauwe alledaagsheid met een enkel dramatisch
punt erin: het leven van een jeugd die het produkt is van bijna twintig jaar ‘vrede’.
In 1962 komt van de psychiater Luis Martín-Santos (1924-1964) uit Tiempo de
silencio, veelzeggende titel; ook weer een analyse van de maatschappij, maar vanuit
een techniek die voor Spanje nieuw is en waarin o.a. de invloed van Joyce
herkenbaar is. Hier kan men zeggen dat de nieuwe roman begint.
De grote vernieuwer is echter Juan Goytisolo (1931), een van drie begaafde
broers (José Agustín, dichter, en Luis, romancier). Er was van hem al vrij veel
gepubliceerd toen hij, al jaren in Parijs wonend, in 1966 in Mexico Stad bij een zoon
van een emigrant, Joaquín Díez Canedo, in diens uitgeverij, een van de
interessantste van heel Latijns-Amerika - Joaquín Mortiz -, Señas de identidad,
oftewel signalement, liet verschijnen. Ook hier weer zoeken naar eigen identiteit:
reconstructie van een jeugd en een leven achter zich aan de hand van het bladeren
in een foto-album, waarbij ervaring en fictie, eigen historie en geschiedenis van
Spanje verweven worden. De emigrant Goytisolo tekende in dit boek o.a. een scherp
portret van het politieke emigrantendom in Parijs: die van het eerste en van de
volgende uren, ieder met hun prerogatieven en ponteneur, tics en manieën. Beeld
van de kunstenaar als jonge man, maar dan in een dictatuur. Ook Reivindicación
del Conde don Julián werd bij Joaquín Mortiz gepubliceerd, in 1970; de titel:
eerherstel voor enz. verwijst naar de legendarische graaf Julián die vanwege de
ontering van zijn dochter door de laatste Gothenkoning, Rodrigo, Spanje in 711
uitgeleverd zou hebben aan de Musulmannen. Met deze tekst heeft Spanje ineens
weer een roman van internationaal formaat, als zodanig herkend en begroet door
de kritiek in Europa en de beide Amerika's. Het is een afrekening met eigen verleden:
dat van een jongen uit de gegoede Catalaanse bourgeoisie, die uiterlijke vormen
hoog hield, maar het niet nauw nam met politieke normen. Afrekening met dat deel
van de Spaanse samenleving dat de sterke arm altijd zag als de meest betrouwbare,
- en welke afrekening kan meer afdoende zijn dan die met de taal, hét
uitdrukkingsmiddel van dit segment van Spanje? De subversiviteit van Goytisolo's
taalgebruik lijkt echter alleen maar te peilen voor wie niet alleen het Spaans grondig
kent, maar daarbij ook langdurig contact heeft gehad met het typische taalgebruik
van dit in negatieve zin traditionalistische Spanje, haar helden en heilige huisjes,
haar taboes en wensdromen kent. Nog sterker geldt dit voor de intertextualiteit van
deze roman, die zelfs voor een hispanist met lange leeservaring zo groot is, dat het
de vraag is of hij alle toespelingen
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herkent op klassieke Spaanse teksten en citaten daaruit, die zonder aanhalings- of
enig ander teken organisch in de tekst zijn opgenomen. Reivindicatón del Conde
don Julián is de eerste, werkelijk grote roman na de Burgeroorlog en wel van een
schrijver die voortdurend, zichtbaar, bezig geweest is zich te vernieuwen.
Ignacio Aldecoa (1925-1969), helaas jong gestorven, is zonder twijfel de beste
schrijver van korte verhalen. Zijn werk is strak en sober en toch met een grote
poëtische dichtheid geschreven. Zijn taal stelt grote eisen aan een vertaler, maar
zijn werk is boeiend genoeg om de poging te wagen.
Na de Burgeroorlog is er in Spanje veel poëzie geschreven; in de eerste jaren
nauwelijks enig verband verradend met wat zojuist gebeurd was - de mensen van
het regiem zagen een nieuwe wereld voor zich, de anderen kwamen niet werkelijk
aan het woord -, daarna steeds meer geëngageerd binnen de perken van wat door
de censuur kon en speculerend op een bepaald soort leesvermogen van een bepaald
publiek. In de loop van de zestiger jaren steeds meer experimenterend en het
engagement wantrouwend. De tragiek van het engagement was als elders: het
praten voor degenen die het al wisten, als ze het al konden of wilden lezen. Op een
andere plaats ben ik uitvoerig ingegaan op poëzie en engagement, reden waarom
ik het hier niet herhaal.

Reflectie
Van de dichters die na 1939 begonnen te schrijven, lijkt nog steeds José Angel
Valente (1929) een van de belangrijkste. Hij woont sinds 1958 in Genève, maar
heeft op één bundel na, ook weer verschenen bij Mortiz, alles in Spanje gepubliceerd.
Zijn werk is een voortdurende reflectie over het menselijk bestaan, eerst binnen het
raam van een dictatuur, later in het teken van het ontheemd zijn van de politieke
emigrant die de zin van zijn eigen rol ter discussie stelt. Waar is het goed voor
geweest? Tegen deze scepsis kan men inbrengen dat op zijn minst zijn werk er ligt.
Juan Gil-Albert (1906) zat eerst in de redactie van het republikeinse blad Hora
de España, was vervolgens émigré in Mexico - secretaris van Octavio Paz - en
Argentinië en kwam in 1947 terug om een zwager aan zijn sterfbed bij te staan en
de directie van een familiebedrijf op zich te nemen en zo voor de nabestaanden te
zorgen. Al vóór, maar ook tijdens de Burgeroorlog schreef hij poëzie en proza. In
de laatste vijf jaren begint men de nu zeventigjarige te ontdekken en wordt zijn werk
stukje bij beetje door belangrijke uitgeverijen gepubliceerd. Hij is kosmopoliet en
tegelijkertijd sterk geworteld in de grond van de Levantkust (provincie Valencia);
een broos en verfijnd mens afkomstig uit de zeer welgestelde burgerij, die in de
Burgeroorlog zijn gedichten op pleinen aan de menigte voorlas; geregeld lezer van
Horatius en de presocratici, die zaken moet doen en dat verafschuwt. Hij is
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op verschillende wijze beïnvloed door Proust en Gide, bewonderaar van Ronsard,
vertaler van Cocteau (1250 pagina's keuze uit zijn werk), kenner van zowel Dante
als het filmwerk van Visconti. Een luciede geest, die met groot evenwicht het drama
van zijn eigen leven en dat van anderen in prachtig proza registreert en een vitaal
enthousiasme heeft behouden voor het avontuur van het menselijk bestaan; die als
zeventigjarige sereen schrijft over zijn - en de - homoseksualiteit in Heraclès (Sobre
una manera de ser), Madrid, 1975, iets bijzonders in Spanje (Valentïn. Homenaje
a William Shakespeare, over hetzelfde onderwerp, Barcelona, 1974, is een tekst
van 1964). Een prozaschrijver die een zeer aparte plaats inneemt in het Spanje van
deze eeuw.

Reliëf
Wat er in het voorafgaande ontbreekt, is niet gering: de literatuurwetenschap, het
toneel, het essay, de repercussie van de Cubaanse revolutie onder de intellectuelen,
het contact met de Zuidamerikaanse schrijvers. Misschien dat de vertalingen die
volgen, het behandelde meer reliëf geven en vooral prikkelen tot eigen
leesverkenningen; de keuze van de teksten is van deze schrijver, de vertalingen
werden gemaakt door een Leidse doctoraal-student Spaans: Ton Ceelen.
Hoe het precies komt dat de Spaanse literatuur van onze tijd, om van de
voorgaande perioden niet te spreken, hier nog weinig bekend is geworden, is
waarschijnlijk een lang verhaal. Maar er is door Spanjaarden, binnen en buiten hun
land, in de twintigste eeuw te veel van kwaliteit geschreven dan dat men daaraan
zonder meer voorbij zou kunnen gaan. Misschien dat daarna ook belangstelling
ontstaat voor de Spaanse Gouden Eeuw, die niet voor niets zo heet en in vergelijking
met de rest van Europa bepaald geen angst hoeft te hebben over het karaat van
dit goud.
Een periode van de Spaanse geschiedenis is aan haar afsluiting begonnen met
de dood van Franco. Wat er in de nieuwe tijd aan literatuur zal kunnen ontstaan is
niet te zeggen, maar na veertig jaar dictatuur zullen nieuwe generaties tijd nodig
hebben om zich te ontplooien.
Uit: Dios deseado y deseante, 1949

Juan Ramón Jiménez

Ik ben een bodembeest
‘Op een bodem van lucht, (zei ik), rust ik,
(ik zei), ik ben een beest van een bodem van lucht’ (boven land),
maar nu boven zee; doorlopen, als de lucht, door een zon
die steenkool is daarboven, mijn buitenste, en met haar steenkool
de tweede ruimte, voor mij voorbestemd, verlicht.
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Maar jij, godheid, bent ook op deze bodem,
ziet bij hetzelfde licht, afkomstig van een andere ster;
je bent toevallig en in wezen
het grote en het kleine dat ik ben,
in een proportie die bij mij hetzelfde is,
oneindig naar een bodem toe
die de gewijde put is van mezelf.
En in die put was je al eerder met
de bloem, de zwaluw, met de stier
en met het water; met de dageraad
toen hernieuwd leven purperrood ter wereld kwam;
met de zonsondergang, toen roemrijk goud de vlucht nam.
In deze dagelijkse put had ik je bij me,
bij mij als kind, jongen en man, en ik verdronk
zonder dat ik je wist, verdronk zonder aan jou te denken.
Die put die slechts niets meer of minder
dan het centrum van de aarde en haar leven was.
En jij was in die toverput de opperste
bestemming van de uiterst mooie zinnelijkheid
die weet dat het genieten in de volheid
van het bewustzijn lief te hebben,
de grootste deugd is waar wij de lucht van krijgen.
Dat was je om me te laten denken dat jij jij was,
om me te laten voelen dat ik jij was,
om me te laten smaken dat jij ik was,
om me te laten schreeuwen dat ik ik was,
op de bodem van lucht waarop ik rust,
waarop ik beest van een bodem van lucht ben
met vleugels die niet vliegen in de lucht,
die vliegen in het licht van het bewustzijn
sterker dan heel de slaap
van eeuwigheden en oneindigheden
die daarna, evenals ik nu, in handen van de lucht gesteld zijn.

(vert.: Ton Ceelen)
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Uit: El fin de la edad de plata, 1973

José Angel Valente
Alleen aan wie, onontkoombaar, op zijn lippen de wortel van de zang heeft
gevoeld, kan de zang ontnomen worden.
Alleen wie, door het licht verblind, met het licht gestreden heeft, kan ten
slotte getuigen van het zichtbare.
De geschiedenis van de goden en de mensen vertelt hoe de Muzen, dochters
der herinnering, ten getale van drie de hele nacht strijd voerden met
Tamiris de Thraciër om de macht van de zang.
Ze streden om beurten; daarna getweeën, terwijl de meest verwonde rustte.
Ten slotte alle drie tegelijk, waarbij ze de duistere, hoge vlam aanriepen van
de god met de scheve ogen.
Maar de zang van de mens steeg eenzaam op als een fluit van vuur in het
geheime centrum van de nacht.
Daarna werd hem, mens in zijn eigen nacht, het zien en de zang ontnomen,
maar de gave van de totale zang was al vervuld en haar vorm of waarheid
was nu de stilte.

(vert.: J. Lechner)
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Eurocommunisme wint aan kracht
Moskou blijft Carillo hinderlijk volgen
H. Hermans
Het Eurocommunisme ligt verschillende communistische partijen zowel voor als
1
achter het ijzeren gordijn zwaar op de maag . Aarzelend verklaart men zich voor of
tegen. Het laatste is vooral het standpunt van de ‘oer-partij’, die van Sovjet-Rusland.
Maar ook de Nederlandse Communistische Partij blijkt niets te willen weten van het
communisme ‘democratische stijl’ zoals dat gestalte begint te krijgen in Spanje,
Italië en - in mindere mate - Frankrijk.
Openlijke stellingnames worden vooralsnog vermeden, de kritiek van Moskou op
het boek ‘Eurocomunismo y Estado’ (Eurocummunisme en de Staat) van Santiago
Carillo daargelaten. Hoe moeilijk het probleem ‘intern’ ligt, bleek vorig jaar op een
grote internationale bijeenkomst in Oost-Berlijn.
Medio 1976 vond op initiatief van Moskou te Oost-Berlijn een merkwaardige, groots
opgezette ‘brainstorming’ plaats. Vertegenwoordigers van vrijwel alle communistische
partijen kwamen bijeen om zich te bezinnen op een kwellende vraag: Vormen wij
nog wel een eenheid, de eenheid van de vroegere Komintern, of zijn de verschillende
partijen dusdanig uit elkaar aan het groeien dat er nauwelijks nog van een
‘wereldcommunisme’ kan worden gesproken?
Blijkbaar durfde niemand op die vraag een regelrecht antwoord te geven. Het
slotcommuniqué vormde dan ook een fraai staaltje van de kunst om kool en geit te
sparen.
Uit het feit, dat dit communiqué met algemene stemmen werd aangenomen zou
men kunnen opmaken, dat het wereldcommunisme nog steeds een broederschap
van eensgezinden vormt - en zo legt Moskou dit feit dan ook maar ál te gretig uit.
Aan de andere kant echter getuigt dit slotcommuniqué even duidelijk van de
talrijke concessies die Moskou heeft moeten doen om althans de schijn van eenheid
te bewaren. Daar is bijvoorbeeld het feit dat in het hele com-

1

cf. L.L.S. Bartalits, Het Eurocommunisme in de verhouding tussen Oost en West. Streven
aug. 1977, blz. 1011 e.v.).

Streven. Jaargang 31

143
muniqué met geen woord meer gewag wordt gemaakt van de internationale van
het proletariaat. Het lijkt wel alsof de communisten zich de woorden van de
Internationale eensklaps niet meer herinnerden. Er werd alleen nog gesproken van
internationale solidariteit, niet meer van de ‘arbeidersklasse’, maar van de ‘volken’.
Een ander voorbeeld: er wordt in dit document niet wederom gesteld dat de vrijheden,
verworven door de Russische revolutie, door alle communistische partijen hoger
dienen te worden aangeslagen dan de vrijheden die de ‘kapitalistische’ wereld van
het Westen te bieden heeft. Ook worden niet langer de doctrinaire wetmatigheden
van het Leninisme aangevoerd als enige en onveranderlijke richtlijnen voor de
doelstellingen en de tactiek der communistische partijen buiten Rusland. De
conferentie erkende officieel dat de omstandigheden in bepaalde landen tot een
afwijkend beleid kunnen voeren.
Het Eurocommunisme werd niet met zoveel woorden genoemd, maar dat het
winstpunten had gescoord, leed geen twijfel. Moskou trachtte er nog wel een vrolijk
gezicht bij te zetten door te verklaren dat ook Lenin de mogelijkheid had erkend een
communistische tactiek te volgen, aangepast aan de omstandigheden van andere
landen.
Omstreeks diezelfde tijd, een klein jaar dus na de conferentie van Oost-Berlijn,
sloeg eensklaps de strijd om het Eruocommunisme als een laaiende vlam uit. De
leider van de Spaanse communistische partij, Santiago Carillo, publiceerde een
boek onder de titel: ‘Eurocomunismo’ y Estado en wierp daarmee de knuppel in het
hoenderhok.
Santiago Carillo was al langer persona ingrata in Moskou. Als communist in Spanje
had hij weliswaar een respectabele staat van dienst, maar Moskou koesterde in het
algemeen niet veel sympathie voor de Spanjaarden omdat zij, zoals Stalin het
uitdrukte, zo'n trots volk waren. Op Carillo en zijn befaamde partijgenote, Dolores
Ibárruri, bijgenaamd ‘la Passionaria’, was het Kremlin bovendien niet erg gesteld
omdat zij beiden op 23 augustus 1968, één dag nadat zij van de Russische inval in
Tsjechoslowakije hadden vernomen, openlijk via hun aldaar gevestigde radio-omroep
- Radio Onafhankelijk Spanje - deze inval veroordeelden en kort nadien de basis
van hun radiopropaganda naar Roemenië verlegden. Andere verbannen Spaanse
communisten vielen Carillo bij. Een van hen, Manuel Azcárate, de theoreticus van
de Spaanse partij, merkte nog drie jaar na de Tsjechische coup van Rusland bitter
op: ‘Wie de vraag of het socialisme in Tsjechoslowakije in gevaar verkeerde met ja
beantwoordt, spot niet alleen met de waarheid maar beledigt ook het socialisme’.
Het Kremlin kon dergelijke aanvallen, nog versterkt door Carillo's weigering om
Peking te verketteren, uiteraard niet onbeantwoord laten. In 1970 begon het onder
de uitgeweken Spaanse communisten een anti-Carillo-vleugel te organiseren onder
leiding van een zekere Enrique Lister, een generaal uit de burgeroorlog en in 1974
daalde de eerste banvloek op het hoofd van Carillo
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neer. Een der meest gezaghebbende tijdschriften verklaarde min of meer officieel,
dat Carillo zich had geschaard aan de zijde van de verklaarde vijanden van het
Sovjet-systeem. De hoop echter, dat deze banbliksem de boom van de Spaanse
partij in tweeën zou doen splijten en dat Carillo daarmee in Spanje afgedaan zou
hebben, ging niet in vervulling. De Spaanse communisten bleven achter hun leider
staan en stonden nog eensgezind achter hem toen na de dood van Franco de
vrijheid in hun vaderland daagde. Het Kremlin trok zijn banvloek weer in en erkende
Carillo als leider van de Spaanse partij. Als zodanig nam hij ook deel aan de
conferentie in Oost-Berlijn.
En nu ineens verschijnt een boek van Carillo, waarin hij ongegeneerd de grens
overschrijdt tussen met solidariteit verenigbare kritiek enerzijds en openlijke ketterij
anderzijds. Met alle scherpte verwerpt Carillo in dit boek de aanspraken van Moskou
op de hegemonie in het wereldcommunisme. Ook als hoeder van de communistische
dogmata vindt Moskou in zijn ogen geen genade. Maar niet alleen ontzegt hij Moskou
het recht om de communistische partijen in andere landen te betuttelen en om ex
cathedra uitspraken te doen over de leer van het socialisme, hij slingert de
Sovjet-Unie ook naar het hoofd dat zij er allerminst in was geslaagd om een
socialistische samenleving op te bouwen. Het Sovjet-systeem is volgens Carillo
niets anders dan een soort staatskapitalisme, dat niets meer te maken heeft met
de idealen van Marx en Lenin. En de Sovjet-Unie moet hem niet aankomen met het
argument dat het Eurocommunisme in de kaart zou spelen van het Amerikaanse
imperialisme; integendeel: het Eurocommunisme zou Amerika wel eens in grotere
verlegenheid kunnen brengen dan Rusland omdat het op verschillende plaatsen
tegelijk penetreerde in het Europese verdedigingssysteem, waar Amerika groot
belang bij heeft en waarin het duchtig participeert. Ook de angst van sommige
Sovjet-theoretici, dat het Eurocommunisme het militair evenwicht zou verstoren,
werpt hij van zich af. Het militair evenwicht in de wereld, aldus Carillo, berust op de
beschikking over en de paraatheid van atoomwapens en dat is een zaak tussen
Amerika en de Sovjet-Unie; daar kan het Eurocommunisme niets aan veranderen.
Naar aanleiding van dit boek heeft het Kremlin nu ten tweeden male een soort
banvloek over Carillo uitgesproken. Ditmaal in het weekblad Novoja Vremja (Nieuwe
tijden), dat in zeven verschillende talen over heel West-Europa wordt verspreid. Dit
weekblad wijdde aan Carrillos boek een ‘bespreking’ van 5000 woorden - een hele,
compact gedrukte krantenpagina - en viel de Spaanse leider daarin heftig aan. Er
hebben zich, aldus de Novoja Vremja, in de laatste tientallen jaren vele sociale
veranderingen ten goede voltrekken en dat is allemaal het gevolg van het succes
van de grote communistische partij in Rusland en van de wijze waarop zij leiding
heeft gegeven aan het wereldcommunisme. Aan dit alles pleegt
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Carillo verraad: aan de sociale vooruitgang, aan de communistische partij in Rusland
en aan het wereldcommunisme. En waarvoor? Voor een ‘Eurocommunisme’, waarvan
niemand precies kan zeggen wat het inhoudt. Houdt het alleen maar in dat
communistische partijen in industrieel ontwikkelde landen langs een andere weg
tot hun doel moeten komen dan de communistische partij in 1917 in het zwaar
onderontwikkelde, nog voor 95% agrarische Rusland - best, maar dan is het niet
Europees; dan is het toepasselijk ook op buiten Europa gelegen industrielanden
zoals Amerika en Japan. Is het wel Europees, dan moeten de landen van het
Oostblok er ook bij en dan zullen deze zich toch eerst óók eens in die geest moeten
uitlaten. Steunt het op een aparte ideologie, een variant van het Leninisme, dan
moet het vierkant verworpen worden, want er is maar één ideologie die als het echte
communisme mag worden beschouwd: die van Lenin. Carillo heeft bovendien in
een interview met een Hamburgs blad verklaard, dat de Sovjet-Unie een der
hoofdschuldigen is aan de spanning in de wereld doordat het buitenlands beleid dat
zij voert niets anders is dan machtspolitiek. Opbieden tegen Amerika! Daarmee
heeft hij de Sovjet-Unie schandelijk belasterd en het Russische volk dodelijk beledigd.
De leiders van de Sovjet-Unie reageerden gretig op Carillos aanval. Nogal
merkwaardig omdat andere communistische partijen - de Italiaanse met name - al
veel eerder ketterijen hadden verkondigd. De ketterij bijvoorbeeld dat er te
marchanderen valt over de ‘dictatuur van het proletariaat’. De Europese
communistische partijen zouden die dictatuur uit hun verlanglijstje willen schrappen.
Maar volgens de leer van het Marxisme-Leninisme is een dergelijke schrapping
zinloos. In de zuivere leer van het communisme immers speelt de dictatuur van het
proletariaat de rol van een natuurverschijnsel. Die dictatuur komt vanzelf - of de
communisten haar nu nastreven of niet. Daar valt niet van af te zien of mee te
merchanderen. Maar de Italiaanse en de Franse communistische partijen waren
machtig in hun land en daarom was Moskou terughoudend.
In het geval van Carillo echter lag de zaak anders. Zijn partij was maar nèt tot het
parlementair-democratische spel in Spanje toegelaten en de peilingen wezen niet
uit, dat zij dáár ook als een bijzonder sterke groep uit tevoorschijn zou komen. Veel
schade kon een aanval op Carillo de Spaanse communistische partij dus niet
toebrengen. Zo'n aanval kon echter wel twee vliegen in één klap slaan. De Spaanse
communisten konden zich door die aanval gedrongen voelen zich van die lastige
Carillo af te wenden en deze kritiek kon tevens door de andere communistische
partijen worden opgevat als een waarschuwing niet langer aan te dringen op
‘Eurocommunisme’. In die opzet slaagde Moskou niet.
De hoop dat de Spaanse communisten Carillo de rug zouden toekeren vervloog
onmiddellijk nadat Novoja Vremja de aanval tegen hem had ingezet. La Passionaria
immers, de bij haar terugkeer naar Madrid door de Spaan-
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se communisten letterlijk op de handen gedragen heldin uit de burgeroorlog, koos
terstond zijn zijde en er vertoonde zich geen scheurtje in de partij. De Italianen, die
de term ‘Eurocommunisme’ uitvonden, en de Fransen kozen weliswaar niet openlijk
partij voor Carillo, maar vielen hem beslist ook niet af. De Italianen kondigden zelfs
aan, dat zij Carillos boek in Italiaanse vertaling zouden publiceren. Zelfs in sommige
Oosteuropese landen dreigde een gevaarlijke ontstemming; men vreesde daar dat
de aanval van Moskou op Carillo voor eens en voor al de pas zou afsnijden aan
ieder beleid dat ook maar enigermate was aangepast aan de omstandigheden van
tijd en plaats.
Ongetwijfeld is - ook binnenskamers - het laatste woord over het Eurocommunisme
nog niet gezegd.
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Mercurius en Jupiter na twintig jaar ruimtevaart
F. Bertiau
In een vorige bijdrage over Venus en Mars werd aangetoond hoe de kennis van de
naaste buren in ons planetenstelsel uitermate verrijkt werd doordat wij ze vanuit de
ruimte konden observeren en zelfs tot aan de oppervlakte benaderen. Mercurius
en Jupiter die veel verder van onze aarde verwijderd zijn hebben van ouds nog
groter problemen van observatie en interpretatie gesteld aan waarnemers die hun
aardse standpunt niet konden verlaten. De ruimtevaart heeft ons toegelaten ook
die planeten vanuit een andere, veel gunstiger ‘hoek’ te observeren, zodat ze een
aantal van hun geheimen definitief moesten prijsgeven.

Verschrompelde planeet
Mercurius is altijd al een lastig object van waarneming geweest: er wordt beweerd
dat Copernicus er nooit in slaagde de planeet te zien. Aan onze hemel staat ze nooit
ver af van de zon (maximale elongatie 28°) en kan ze slechts dicht bij de horizon
waargenomen worden, wat de kwaliteit van de waarneming uiteraard niet bevordert.
Wanneer ze zich het dichtst bij de aarde bevindt, toont zij ons haar nachtzijde en
blijft dus volkomen onzichtbaar. Vóór de ruimtevaart was Mercurius dan ook de
grote onbekende, al was men er al lang vrijwel zeker van dat hij geen atmosfeer
bezit. De hoge temperatuur én de kleine massa (1/18 van de aardmassa) sluiten
iedere atmosfeer uit.
1
Aan Gerard Kuiper hebben wij het te danken dat Mercurius thans veel van zijn
geheimen heeft prijsgegeven. Hij organiseerde het wetenschappelijk onderzoek van
de ruimtesonde Mariner 10. Na zijn dood gaf de NASA

1

Gerard Peter Kuiper, geboren Harenkarspel (Nederland) 1905. Na studies te Leiden en
werkzaamheden op Sumatra, in 1933 naar de V.S. waar hij assistent werd aan de
Lick-sterrenwacht. In 1937 tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd, was hij
achtereenvolgens directeur van de Yerkes- en de Macdonald-sterrenwacht en sinds 1960
directeur van het ‘Lunar and Planetary Laboratorium’ in Arizona. Vooral bekend om zijn
ontdekking van een maan van Uranus en Neptunus, bestudeerde hij o.a. de dubbelsterren,
de atmosfeer van Mars, de ringen van Saturnus, de maankraters. Overleed in Mexico-stad
in 1973.
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dan ook de naam Kuiper aan de meest opvallende inslagkrater op Mercurius.
De odyssea van Mariner 10 is een uniek staaltje van ruimtevaartkunst geweest.
De sonde verliet Cape Canaveral op 3 november 1973 met een veelvuldige
bestemming: Venus, Mercurius, Mercurius en nogmaals Mercurius. Het was de
eerste maal dat een ruimtesonde hetzelfde object driemaal in scheervlucht zou
ontmoeten.
In een eerste fase, na Venus gefotografeerd te hebben, zou men de gravitatie
van Venus gebruiken om de baan naar Mercurius af te buigen. Op 5 februari 1974
naderde de ruimtesonde Venus tot op 5.000 km; een maand later op 29 maart
bereikte ze Mercurius. De gravitatie van Mercurius werd nu aangewend om de baan
te wijzigen en de sonde rond de zon te sturen op een baan met een periode van
twee Mercuriusjaren, zodat de ruimtesonde de planeet een onbeperkt aantal malen
zal benaderen. De eerste maal scheerde Mariner 10 Mercurius langs de niet verlichte
zijde voorbij op 1.000 km. Foto's werden genomen van de verlichte rand en metingen
werden uitgevoerd (resolutie van het kleinste nog zichtbare detailbeeld 4 km). De
ruimtesonde begon echter om haar as te tollen zodat nogal wat brandstof verbruikt
werd om ze onder controle te krijgen. Na een omloop van 176 dagen, precies 2
maal de periode van Mercurius, keerde Mariner 10 terug naar de planeet. Nu deed
zich een nieuwe moeilijkheid voor: de antenne van de ruimtesonde was niet naar
de aarde gericht en contact tussen de aarde en de Mariner bleek onmogelijk. De
ruimtesonde was nutteloos geworden. De NASA vond een merkwaardige oplossing:
een andere ruimtesonde bevond zich op dat ogenblik aan de andere zijde van de
zon. Ze voerde metingen uit voor een Duits astronomisch project. Men gaf deze
sonde bevel de nodige richtlijnen naar Mariner 10 door te seinen, zodat haar antenne
naar de aarde gericht kon worden. Dit lukte en zo werd voor de eerste maal een
ruimtesonde gebruikt om een andere uit het slop te helpen. Mariner voerde zijn
programma uit en fotografeerde 37% van het oppervlak van Mercurius met camera's
met verschillende brandpuntsafstanden. Op de foto's kan men details van 1 km
onderscheiden. Mariner 10 zocht ook naar micro-satellieten van de planeet, maar
zonder succes.
Toen deze taak vervuld was, bleek dat er nog 253 gr brandstof in de gastank
overschoot, niet voldoende om met een Volkswagen 5 km af te leggen. Met dit kwart
kilo brandstof werd de volgende omloop rond de zon zo gecorrigeerd dat Mariner
10 176 dagen later Mercurius tot op 327 km benaderde. De resolutie van de foto's
verbeterde tot 300 m., 1,5 miljard km waren afgelegd. Van nu af zal Mariner 10 in
resonantie blijven met Mercurius
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(Fig. 1): Het met inslagkraters bezaaide oppervlak van Mercurius in een fase, die alleen
vanuit de ruimte kan waargenomen worden.
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en blijven rondcirkelen rond de zon tot de sonde op de planeet neerstort.
Wanneer men bedenkt dat dit alles zich op meer dan 100 miljoen km afstand
afspeelt en dat alle signalen uiterst zwak zijn, dan moet men wel bewondering
hebben voor de technologische prestaties en de wetenschappelijke bekwaamheid
van de NASA.
Mercurius bevindt zich heel wat dichter bij de zon dan Venus en die afstand
verandert dan nog sterk gedurende een omloop: van 0,387 tot 0,379 astronomische
eenheden: men vermoedde dat de zon de natuurlijke rotatie van de planeet om haar
as door getijdenwerking reeds lang gedempt had, en dat de rotatieperiode van de
planeet daardoor gelijk geworden was aan haar omlooptijd die 88 dagen bedraagt.
2
In 1965 paste men evenwel de reeds in mijn vorig artikel vermelde radarmethode
toe vanuit Arecibo in Mexico: door de frequentieverandering van de radarsignalen
aan de rand van Mercurius te meten, ontdekte men dat de rotatieperiode 59 dagen
(preciezer 58,65 dagen) bedraagt, net 2/3 van de omlooptijd rond de zon. Slechts
om de twee omloopperioden keert Mercurius dezelfde zijde, waarschijnlijk de
zwaarste, naar de zon toe op het moment van de periheliumdoorgang (de kortste
afstand tot de zon).
De zon heeft de planeet (slechts) gedeeltelijk geremd: een interessant geval van
resonantie. Een waarnemer op Mercurius ziet de zon opkomen in het westen en
ondergaan in het oosten: hij ziet haar voortschuiven langs de ecliptica tot ze stopt,
terugkeert en na enkele dagen (aardse tijd!) weer oostwaarts trekt. Dat is een uniek
3
geval in het zonnestelsel en het gevolg van de grote excentriciteit (0,2) van
Mercurius' baan én van de zeer lange rotatieperiode.

Erg klein
Mercurius is erg klein van afmetingen en massa. Zijn doorsnede (4.850 km
doormeter) bedekt nauwelijks Europa, en binnen de ring van de asteroïden is hij de
minst massieve planeet (0,055 van de aardmassa). Op heel wat punten gelijkt
Mercurius nogal op onze maan: beide hebben een zeer kleine en bijna dezelfde
4
‘albedo’ , nl. 0.056 en 0.067. Dit betekent dat de twee he-

2
3

4

F. Bertiau, Venus en Mars na twintig jaar ruimtevaart, in Streven, aug.-sept. 1977, pp.
990-1001.
De excentriciteit is een maat voor de ellipticiteit van een kegelsnede: een cirkel heeft een
excentriciteit nul; een parabool één en de excentriciteit van een ellips ligt tussen nul en één.
Wiskundig is de excentriciteit gelijk aan de verhouding tussen de afstand van de brandpunten
en de grote as van de kegelsnede.
De albedo is de verhouding tussen de teruggekaatste lichtintensiteit van een planeet en de
ontvangen lichtintensiteit. De albedo van de aarde is zeer groot: ze weerkaatst een groot
gedeelte van het zonnelicht. De albedo van de maan is zeer klein: ze absorbeert het grootste
gedeelte van het invallende zonnelicht.
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mellichamen de zonnestralen bijna volledig absorberen in plaats van ze te
weerkaatsen. De lichtintensiteit van de maan en van Mercurius, uitgezet in functie
van hun fase of schijngestalte, vertoont in beide gevallen een scherpe piek bij het
maximum, bij volle maan dus of bij bovenste conjunctie van Mercurius. Reeds lang
vóór de ruimtevaart voorspelde Minnaert dat dit verschijnsel alleen te verklaren was
doordat beider oppervlak niet met enkele honderden maar met miljoenen kraters
bezaaid was: elk van deze kraters werpt een schaduw zolang de zon er niet precies
loodrecht boven staat. Daarom is de maan slechts op het ogenblik van de volle
maan zeer helder. De nog geringere albedo van Mercurius liet voorzien dat deze
planeet een nog grotere kraterdichtheid moest bezitten dan de maan.
Apollo-expedities en de foto's van Mariner 10 hebben dat volledig bevestigd.
Het gefotografeerde oppervlak van Mercurius gelijkt zeer sterk op het zuidelijk
halfrond van de maan: ook Mercurius werd door miljoenen meteorieten
gebombardeerd, en zoals op de maan kan men verschillende kraters dateren door
na te gaan hoe ze elkaar overlappen: de jongste kraters zijn er eveneens door
stofstralen omringd.
De temperatuur van Mercurius werd door Mariner 10 enkel gemeten op het
ogenblik dat de planeet zich ver van de zon bevond. De resultaten kwamen goed
overeen met wat men verwacht had: temperatuurverschillen van ongeveer 500°C
werden waargenomen. Aan de terminator, waar de zon net boven de horizon staat,
daalt de temperatuur tot -120°C, aan de niet verlichte zijde tot -170°C. Door
extrapolatie van de gemeten waarden maakt men op dat de temperatuur op de
verlichte zijde tot 300°C kan oplopen. Mercurius is dus de tweede heetste planeet
na Venus en waarschijnlijk de tweede koudste na Pluto. Het feit dat de temperatuur
bij de terminator zeer snel afneemt, zou erop wijzen dat de planeet evenals de maan
bedekt is met een laag stof, een slechte warmtegeleider. Zoals op de maan
veroorzaakt ook hier de zonnewind een erosie die wij op de aarde niet kennen. Een
ander punt van overeenkomst met de maan is het ontbreken van een normale
magnetosfeer, zoals de aarde en Jupiter die wel hebben. Bij Mercurius werd een
uiterst zwak veld waargenomen, honderdmaal zwakker dan dat van de aarde.

Verschilpunt
Een eerste verschilpunt met onze maan is het ontbreken van grote maria: op de
maan zijn dit grote vlakten die enkel door kleine, niet zeer oude inslagkraters
2

onderbroken zijn. Grote lava-overstromingen bedekten daar duizenden km , zodat
van het oude oppervlak geen spoor meer te bekennen valt afgezien van een enkele
uitstekende rand van een oude inslagkrater. Het oppervlak van die maria bestaat
hoofdzakelijk uit silicaten en ijzererts. Op Mercurius blijken dergelijke maria niet
voor te komen, al moet
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(Fig. 2): Een fase van Jupiter die alleen vanuit de ruimte kan waargenomen worden: rechts
boven de ‘rode vlek’.
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men voorzichtig zijn met een dergelijke uitspraak, aangezien 63% van het oppervlak
voorlopig nog onbekend is. Men bedenke ook dat de maan aan de achterzijde géén
maria vertoont: deze asymmetrie was de grote verrassing, toen in 1969 de maan
voor het eerst door de NASA werd gefotografeerd. Men kan dus a priori niet uitsluiten
dat Mercurius eveneens een asymmetrie zou vertonen, wat door zijn eigen rotatie
zelf gesuggereerd wordt.
Twee andere verschilpunten met de maan moeten hier nog worden vermeld.
Vooreerst is er de afwezigheid van bergketens, die op de maan wel voorkomen.
Men merkt wel talrijke lijnen op, die er op schijnen te wijzen dat het oppervlak
samentrekt en gedeelten van het oppervlak over elkaar worden geschoven. Tenslotte
is er het grote verschil in dichtheid: 5,4 voor Mercurius tegenover slechts 3,3 voor
de maan. De planetologen brengen dit in verband met het feit dat Mercurius werd
gevormd in de nabijheid van de zon, waar in de oernevel meer zwaar materiaal
voorkwam dan op grotere afstand: Mercurius zou eerst de grote metaalhoudende
brokken verzameld hebben en er daarna lichter materiaal aan hebben toegevoegd.
De ijzerhoudende kern zou het zwakke magnetische veld verwekken. Herhaalde
smeltfasen zoals op de maan kwamen op Mercurius niet voor en de ontsnappende
gassen kon de planeet niet vasthouden.
Oppervlakkig gezien gelijkt Mercurius dus nogal wat op de maan: maar onder het
oppervlak ziet hij er eerder uit als een verschrompelde (kleinere) aarde.

Jupiter en zijn vele manen
In de oudheid was Jupiter de planeet die macht en heerschappij symboliseerde. In
ons zonnestelsel is zij qua massa en volume veruit de grootste planeet (massa
317,83 maal groter dan de aardmassa, volume 1.316 maal groter dan dat van de
aarde). Jupiter bevat, de zon niet meegerekend, 71% van de totale massa van het
zonnestelsel.
Toen Galileï zijn kijker op Jupiter richtte, ontdekte hij dat vier manen om de planeet
cirkelden. Getroffen door de analogie van deze bewegingen met zijn nieuwe
voorstelling van de planetenbanen om de zon, zag hij daarin een bevestiging van
zijn theorie van het heliocentrisme.
Het aantal manen rond Jupiter is alsmaar ‘toegenomen’: eind 1975 ontdekte
Brown de veertiende, die gelijkt op een ster van eenentwintigste grootte, 2,5 miljoen
maal zwakker dan wat het ongewapende oog kan waarnemen. Het is waarschijnlijk
een rots van enkele kilometers doormeter. Een jaar vroeger had Maarten Schmidt
de dertiende maan ontdekt en het ziet
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ernaar uit dat er nog meer gevonden zullen worden. Het groot aantal satellieten
rond Jupiter heeft de planeet de bijnaam ‘kometenjager’ bezorgd. Jupiter verzamelt
niet alleen kometen en rotsblokken: Pioneer 10 vond dat er in de omgeving van
Jupiter 300 maal meer stofdeeltjes rondzweven dan elders in de ‘normale’
interplanetaire ruimte.
Al wat zonder voldoende snelheid de planeet te dicht benadert wordt door haar
gevangen gehouden of stort erop neer. De accretie-fase (aangroei door toevoeging
van aangetrokken materie) is op Jupiter nog steeds aan de gang. De vier manen
van Galileï bewegen alle in dezelfde zin, de rotatierichting van Jupiter zelf: het zijn
manen die samen met Jupiter ontstaan zijn. Hun massa's zijn van dezelfde orde
van grootte als die van onze maan: Io 1,24 maal, Europa 0,66 maal, Ganymedes
2,03 maal en Callisto 1,45 maal de maanmassa. De door Kuiper in 1955 ontdekte
Amalthea is zeer klein en beweegt zich, evenals de vier andere manen, in het
evenaarsvlak van de planeet, op een baan tussen die van Io en Jupiter. De negen
andere manen zijn zeer klein, bewegen kriskras rond de planeet: het zijn wellicht
‘gevangen’ kometen en asteroïden.

Vóór de ruimtevaart
Zelfs door een kleine kijker valt Jupiter dadelijk op door de donkere gordels in zijn
atmosfeer. In 1964 ontdekte Hooke in het wolkendek van de planeet een abnormale
roodachtige vlek die regelmatig om de 9 uur en 56 minuten terugkeerde. Men noemde
ze de rode vlek. Ze draaide mee met de planeet en heeft bovendien een eigen
beweging van 2,5 m/sec. Haar afmetingen zijn van de orde van 40.000 op 13.000
km en ze beslaat ongeveer de helft van het aardoppervlak. Een tweede opvallend
kenmerk van Jupiter is de sterke afplatting: op de evenaar bedraagt de middellijn
142.800 km, door de polen slechts 135.000 km. Het is - na die van Saturnus - de
tweede sterkste afplatting in ons zonnestelsel. De sterke afplatting én de geringe
dichtheid van de planeet (1,34) lieten vermoeden dat Jupiter geen vast lichaam is,
zoals de aarde, Venus en Mars. Uit de absorptiespectra bleek dat waterstof - en
niet koolstofdioxyde of stikstof - het belangrijkste element is. Jupiter leek meer op
de zon dan op de aarde.
Een aantal andere merkwaardige verschijnselen op of om de planeet werden
geconstateerd, zonder dat men er een verklaring voor had. Zo nam een
radiotelescoop in 1955 voor het eerst sterke radiostoten en radiostormen waar in
de decimeter-golflengtebanden. Ze bleken van Jupiter afkomstig te zijn: later merkte
Bigg op dat dit verschijnsel zich herhaalde wanneer Io zich tussen Jupiter en de
aarde bevindt. Met telescopen en ballons bleven de astronomen ijverig alles
bestuderen wat men in de omgeving van Jupiter kon waarnemen. In 1974 ontdekte
Brown in het spectrum van Io twee emissielijnen naast de absorptielijn van natrium.
Men merkte ook dat tel-
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kens als Io uit de schaduw van Jupiter te voorschijn kwam, de helderheid van de
planeet abnormaal toenam om na een half uur weer normaal te worden. Io bezit
een uitzonderlijk hoge albedo van 0,6: ze weerkaatst het zonnelicht als geen enkele
andere planeet of maan in ons zonnestelsel. Het was duidelijk dat de ‘kleine’ Io een
bijzondere rol speelde in het zonnestelsel. Van alle Jupitermanen bezit Io trouwens
ook de grootste dichtheid, nl. 3,5. De dichtheid van de vier grote manen neemt af
naargelang ze zich verder van Jupiter bevinden. Dit verschijnsel treffen wij ‘in het
groot’ eveneens in het zonnestelsel aan: de eerste vier planeten rond de zon hebben
een opmerkelijk grotere dichtheid dan Jupiter en de verderaf gelegen planeten.

Ruimtesondes
Na het succesrijk onderzoek van Mars, kwam Jupiter aan de beurt. Op 2 maart 1972
verliet Pioneer 10 Cape Canaveral. Het doel van de tocht lag op 800 miljoen km,
op 5,2 astronomische eenheden van de zon. De sonde was uitgerust voor dertien
verschillende onderzoekprogramma's o.a.: studie van de magnetosfeer,
nauwkeurige(r) massabepaling van Jupiter en zijn vier manen, fotometrie en fotografie
van het wolkendek, bepaling van de samenstelling van de atmosfeer van Jupiter
en Io en van de temperatuur van Jupiter, de studie van de zonnewind op 5,2
astronomische eenheden, van de kosmische straling. Terwijl Pioneer 10 nog
onderweg was, bereidde men Pioneer 11 voor, die zijn voorganger zou volgen, zijn
onderzoek op de resultaten van Pioneer 10 zou afstemmen, en na een sterke
koerswijziging zijn weg zou voortzetten naar de geringde planeet Saturnus (waar
5
hij op 15 september 1979 zou moeten aankomen).
Pioneer 10 doorkruiste de gordel van asteroïden (tussen Mars en Jupiter) zonder
geraakt te worden: de kans daartoe was trouwens uiterst klein en er bleek minder
stof in de asteroïdengordel voor te komen dan men verwacht had. Daarna naderde
Pioneer 10 Jupiter tot op 2,86 Jupiterstralen op 4 december 1973. De apparatuur
doorstond de gevreesde vuurproef: geen van de elektronische toestellen viel uit
terwijl de ruimtesonde door de magnetosfeer trok. Op dat moment hadden de
signalen van de sonde 45 minuten nodig om de aarde te bereiken. Mocht het nodig
zijn vanuit de aarde in te grijpen, dan zou het ten minste anderhalf uur duren
vooraleer de signalen met de gewenste directieven op aarde waren teruggekeerd.
Gedurende die tijd zou de sonde nog eens 138.000 km hebben afgelegd.

5

Ondertussen werden op 20 augustus en 5 september 1977 de sondes Voyager 2 en Voyager
1 gelanceerd (Voyager 1, later vertrokken, zal eerder aankomen), met de bedoeling, na een
nieuwe verkenning van Jupiter, tot bij Saturnus en zelfs Uranus door te dringen. De reis naar
Uranus (op gemiddeld 19,2 astronomische eenheden van de zon of ongeveer 3 miljard
kilometer) zal, indien ze al slaagt, ettelijke jaren in beslag nemen.
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Magnetosfeer
Het magnetisch veld rond Jupiter blijkt ongeveer 400 maal sterker te zijn dan het
aardse. Waarschijnlijk dankt het zijn ontstaan aan hetzelfde mechanisme dat men
voor de aarde aanneemt: inwendige stromingen (van gedeeltelijk geïoniseerde, dus
elektrisch geladen) concentrische gordels rond de aardkern wekken een magnetisch
veld op, dat op zijn beurt in die gordels een elektrische stroom induceert en versterkt
6
volgens het bekende principe van de zogeheten zelf-exciterende dynamo. De
magnetische stralingsgordels liggen rond Jupiter in een plat vlak, dat een hoek van
15° maakt met het evenaarsvlak, zodat bij elke rotatie van de planeet de
magnetosfeer heen en weer schommelt als een tol. De magnetische krachtlijnen
komen niet samen in het centrum van de planeet maar meer ten zuiden ervan. De
uitwendige stralingsgordels bevatten ongeveer een miljoen maal meer energie dan
de aardse en de energierijke deeltjes van de zonnewind worden erin gevangen en
versneld. De straling is zo intens dat geen levend wezen ze kan overleven.
Zoals de aardse magnetosfeer is ook die van Jupiter sterk asymmetrisch onder
invloed van de zonnewind. Ze heeft de zogeheten druppelvorm, met een breed en
bol schokfront naar de zon toegekeerd, en een lange, uitgerekte tot puntvormige
‘staart’ aan de andere zijde. De staart van Jupiters magnetosfeer reikt tot ver voorbij
Saturnus. De (noord-zuid) polariteit van Jupiters magnetisch veld is omgekeerd ten
opzichte van de aarde. Een belangrijk verschilpunt met de aardse magnetosfeer is
het feit dat de vier grote manen (en Amalthea) zich dwars door Jupiters magnetosfeer
bewegen: onze maan bevindt zich te ver van de aarde om enige invloed op haar
magnetosfeer uit te oefenen.
Het is vooral Io die, op 5,9 Jupiterstralen van de planeet en met een
omwentelingsperiode van 42 uur, de krachtlijnen van de magnetosfeer doorkruist
en verstoort. De energierijke geïoniseerde deeltjes werden door hun botsing met Io
ontladen en veroorzaken de hogervermelde radio-onweders in de
decimetergolflengteband. Tegelijk veroorzaken zij op Io enige erosie waardoor een
ijle atmosfeer ontstaat. Zo heeft zich een gaswolk van waterstof, helium en natrium
gevormd die zich rond Jupiter uitbreidt in een wijde boog van 120°. De botsing van
energierijke deeltjes met deze wolk stimuleert de natriumatomen en verwekt de
typische natriumemissie die men reeds vanaf de aarde waargenomen had. Ook het
plotse oplichten van Io, wanneer zij uit de schaduw van Jupiter te voorschijn komt,
vond een waarschijnlijke verklaring. In de schaduw zou Io zodanig afkoelen, dat de
gassen con-

6

Voor feiten en theorieën in verband met het aardmagnetisme cfr. P.H. Roberts, Het
aardmagnetisme, in Streven, juli 1956, pp. 896-905.
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denseren tot een laag dichte rijp op het oppervlak. Na de verduistering schittert Io
dan bijzonder fel in het zonnelicht, totdat de gassen weer verdampen en Io haar
normale kleur en helderheid herneemt. De atmosfeer en de ionosfeer van Io werden
onderzocht door middel van radiosignalen door Pioneer 10 uitgezonden toen hij
zich dicht bij de nachtzijde van Io bevond.
Pioneer 10 liet eveneens toe de massa's van Jupiter en zijn vier grote manen
nauwkeuriger te bepalen: Jupiters massa bleek groter te zijn dan men voorzien had
en het verschil bedraagt ongeveer twee maal de massa van onze maan. Voor de
mechanica van de hemellichamen is dit van groot belang, aangezien de banen van
kometen en asteroïden nu nauwkeuriger berekend kunnen worden.
Ganymedes, Jupiters grootste maan en tevens de grootste van ons zonnestelsel,
werd gefotografeerd. Ten minste twee inslagkraters werden opgemerkt: met een
doormeter van 400 tot 800 km. Waarschijnlijk lijkt het oppervlak van deze maan
sterk op dat van de onze, al moeten beide inwendig sterk verschillen. Ganymedes'
dichtheid bedraagt inderdaad slechts 1,3 (die van onze maan 3,34). Terwijl de veel
dichtere Io een rotsachtige maan is, bestaat Ganymedes dus uit licht materiaal,
misschien een mengsel van ijs en rots.
Jupiters atmosfeer bestaat voor 80% uit waterstof, voor 19% uit helium en voor
1% uit andere elementen. Waterstof komt vooral voor in moleculaire vorm en in
verbinding met stikstof en koolstof. Absorptielijnen van methaan en ammonium
waren in het spectrum al lang bekend. Het blijkt dus dat Jupiter de waterstof- en
heliumabundantie van de oernevel heeft weten te bewaren. Gassen konden de
planeet niet verlaten, omdat de kritische ontsnappingssnelheid in de exosfeer
bijzonder hoog is: 61 km/sec.
Doordat Jupiters rotatieas vrijwel loodrecht op de ecliptica staat (3°5′), komen er
geen seizoenen voor. Het wolkendek vertoont een zeer stabiel en bijna geometrisch
eenvoudig patroon, al verstoort de rode vlek deze regelmaat wel. Pioneer 10 en 11
ontdekten dat er verscheidene (kleinere) rode vlekken op Jupiter voorkomen. In elk
geval een heel ander beeld dan op de aarde en op Venus.

Temperatuur
Wat de gedragingen van de atmosfeer betreft, verschilt Jupiter van Venus en de
aarde, niet zozeer omdat de abundantie van de elementen erg verschillend is, maar
vooral omdat de energiebron van de atmosferische bewegingen binnen de planeet
zelf ligt. Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur van Jupiter aan de nachtzijde
nauwelijks lager ligt dan aan de dagzijde. En een tweede belangrijk verschil is dat
de aardse atmosfeer en die van Venus beide slechts een schil van enkele tientallen
km vormen rond een oppervlak
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in vaste toestand. Op Jupiter is een groot gedeelte van de planeet zelf gasvormig:
men vermoedt dat de planeet tot op een diepte van 25.000 km nog gasvormig is.
7
Het zijn stabiele convectiestromen die de energie van de kern naar buiten
transporteren. Op de aarde en op Venus kan lokaal wel enige convectie voorkomen,
maar dan geschiedt het energietransport toch hoofdzakelijk van de warmere
evenaarsgordel naar de koudere poolgebieden. Op Jupiter zijn dergelijke stromingen
zwak, indien ze bestaan. Vandaar dat zich heldere gordels vormen evenwijdig met
de evenaar, die overeenkomen met hete opstijgende gassen, en donkere gordels
die overeenkomen met koudere dalende gassen. De rode vlekken langs de evenaar
zijn stabiele turbulentieverschijnselen die in een dergelijke atmosfeer blijven bestaan.
Computermodellen door A. Ingerroll uitgewerkt, schijnen die structuren toe te laten.
Mocht Jupiter nog massiever zijn geweest, dan was hij een ster geworden. De
thans heersende inwendige druk en temperatuur volstaan niet om kernenergie vrij
te maken, wat in onze zon wel gebeurt. De uitgestraalde energie is te danken aan
de langzame ‘implosie’ (in elkaar storten) van de planeet. Een inkrimpen van de
planeet van 1 mm per jaar volstaat om de nodige energie te produceren.
Indien Jupiter een ster geworden was, dan zou ons zonnestelsel er volkomen
anders uitzien, en zouden wij ons in alle geval op een heel andere plaats in de
ruimte moeten bevinden! Tussen de zon en Jupiter zouden zich waarschijnlijk geen
stabiele planetenbanen ontwikkeld hebben. De enige geschikte plaats voor een
planeet, of juister voor twee planeten, zouden de twee punten in de ecliptica zijn,
die met de zon en Jupiter een gelijkzijdige driehoek vormen. Daar bevinden zich
trouwens ook nu al verschillende asteroïden, de Trojanen, die samen met de zon
en Jupiter een draaiende ruit vormen! Slechts op grote afstand van de zon én Jupiter
en in de onmiddellijke (maar verschroeiende) nabijheid van de twee ‘zonnen’ zouden
zich planeten op een vaste baan hebben kunnen bevinden. Ons ruimteschip aarde,
boordevol leven, heeft het dus nog net goed getroffen, toen Jupiter geen zon kon
worden.

7

Convectiestromingen zijn stromingen veroorzaakt door temperatuurverschillen binnen een
gasvormige of vloeibare massa.
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Forum
*

Uitdaging van de pro-Israëlische lobby

Enige dagen na zijn ambtsaanvaarding kreeg president Carter een ‘overgangsrapport’
*
voorgelegd, opgesteld door het State Department. Volgens dit rapport had de
president ten opzichte van het Midden Oosten twee alternatieven: energiek optreden
voor een algemene oplossing met de kans op mislukking of passiviteit, welke
onvermijdelijk tot een catastrofe zou leiden. Deze conclusies komen overeen met
het indertijd onder meer door de Britse minister van buitenlandse zaken Owen en
Brezezinski opgestelde Brookings-rapport, waarin de opvatting werd verdedigd dat
een voortduren van de impasse zou leiden tot een nieuwe oorlog, waar de
supermogendheden deze keer niet meer buiten zouden kunnen blijven.
De opstellers van het rapport voerden aan dat er op de gematigde Arabische
staten steeds meer druk zou uitgeoefend worden om een hardere houding aan te
nemen. Zij wezen op de grote economische belangen van de Verenigde Staten in
het Midden-Oosten en op de grote gevaren voor de Amerikaanse betalingsbalans
indien er een conflict zou uitbreken. In drie jaar tijd was de export naar de Arabische
landen verdrievoudigd en de import verdubbeld. Een crisis in het Midden-Oosten
zou aanleiding kunnen zijn voor een olie-embargo en zelfs voor een sluiting van de
Straat van Ormoez, waardoor alle aardolie voor Europa, Japan en de Verenigde
Staten vervoerd wordt.
Vandaar dat Carter verklaarde dat een oplossing van het Israëlisch-Arabisch
probleem urgent was en dat de Verenigde Staten van bemiddelaars katalysatoren
moesten worden, wat een meer actief optreden impliceert. Wel heeft president Carter
bij herhaling verklaard dat hij nooit een vredesregeling aan de partijen wilde opleggen,
maar oud-minister George Ball, zeer in aanzien bij president Carter, schreef toch
in een opzienbarend artikel in Foreign Affairs: ‘Hoe ver gaat onze roekeloosheid om
het Amerikaanse beleid te laten voorschrijven door de waanzin van de Israëliërs’.

*

*
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De vraag is of president Carter bij een actiever houding ten opzichte van Israël
de confrontatie met de machtige Israëlische lobby in de Verenigde Staten kan
doorstaan. Deze lobby bestaat uit de sterke bezetting van de Israëlische ambassa-
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de, uit de Joodse pressiegroepen met grote invloed op regeringsinstanties, op
persmedia en vooral op Congresleden. De activiteiten van de lobby worden
gecoördineerd door het American-Israel Public Affairs Committee onder leiding van
Morris Amitay. Volgens insiders heeft Amitay een geheime, maar uitgebreide macht,
met name door zijn bijdragen aan de verkiezingscampagnes. Parlementariërs en
regeringsfunctionarissen, die een anti-Israëlische houding innemen, worden door
het American-Israel Public Affairs Committee overstelpt met protestbrieven en
telegrammen. Onvoorwaardelijk aan Israël trouwe kernen van senatoren en
afgevaardigden bieden hun stempakket met name aan conservatieve Congresleden
aan in ruil voor steun aan Israël.
Het grootste succes van Amitay was wel de brief die 66 senatoren in april 1975
aan president Ford richtten, waarin van hem geëist werd geen druk op Israël uit te
oefenen.
De politici, die thans president Carter willen overhalen om druk uit te oefenen op
Israël, zijn echter van oordeel dat de Joodse lobby wel machtig maar niet meer
almachtig is. Zij wijzen erop dat volgens de pers en volgens recente opinie-peilingen
de meerderheid van de Amerikanen het plan-Carter inzake vreedzame regeling van
het Midden-Oosten-conflict gunstig beoordeelt en dat door de onbesuisde aanvallen
van premier Begin een deel van de publieke opinie van hem vervreemd is, ook
omdat de buurlanden van Israël bereid zijn om vrede te sluiten.
Sinds de oktoberoorlog van 1973 hebben ongeveer 250 afgevaardigden van het
Congres bezoeken gebracht aan een aantal Arabische landen, waar zij uiterst
hartelijk ontvangen zijn. Zij hebben een ‘meer evenwichtige’ opvatting van het conflict
gekregen en een betere kijk op de invloed van de Verenigde Staten in het
Midden-Oosten, indien bij een vredesregeling rekening zou worden gehouden met
de belangen van de Arabieren. Zo hebben de senatoren Ribicoff en Eagleton, bekend
als uitgesproken pro-Israëlisch, na hun terugkeer uit het Midden-Oosten zich in
gunstige zin uitgelaten over de vredelievendheid van de Arabieren en over de
plannen van president Carter.
Waarnemers in Washington zijn van oordeel dat president Carter snel moet
handelen om te voorkomen dat de pro-Israël-lobby bij de komende verkiezingen
voor Senaat en Huis van Afgevaardigden druk kan oefenen op de verschillende
kandidaten. President Carter zou zelfs niet moeten aarzelen om de uitdaging van
de lobby aan te nemen, door rechtstreeks aan het Amerikaanse volk uit te leggen
welke belangen er op het spel staan.
L.L.S. Bartalits

Het marxisme van K. Marx:
een epistemologische beschouwing
In vele hedendaagse interpretaties van Marx wordt Marx' gedachte voorgesteld als
een rijk dat al in zichzelf verdeeld is. Wat Merleau-Ponty waarschijnlijk terecht van
de marxistische beweging(en) zei, ‘la révolution se déchire’, wordt door velen
toegepast op Marx' eigen geschriften: zijn later werk zou al in strijd zijn met zijn
Frühschriften. Marx wordt uitgespeeld tegen Marx. De meest uitgesproken
vertegenwoordiger van deze trend is L. Althusser. Een bondige samenvatting van
diens ‘Marx-lectuur’ kan nuttig zijn om de actuele draagwijdte te belichten van een
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recente publikatie die op overtuigende wijze een andere stelling verdedigt. Volgens
Althusser loopt er door Marx' werk minstens een drievoudige breuk. Het werk van
de jonge Marx, de Parijse manuscripten inbegrepen, is een antropologische reflectie;
dat heet in Althussers pejoratief bedoelde terminologie: ideologisch werk. De ‘echte’
Marx breekt met de ideologie. Vanaf 1845 zoekt Marx naar de consequenties van
die breuk, die daardoor alsmaar radicaler wordt. De ‘echte’

1

L. Van Bladel, Kerngedachten van Karl Marx, Tweede herwerkte druk, De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen - Amsterdam, 1976, 280 blz.
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Marx breekt dan evenzeer met heel de traditie die hem voorafgaat: de breuk met
Hegel wordt zelfs zo radicaal, dat Marx een standpunt achter zich lijkt te laten dat
hij eigenlijk nooit heeft ingenomen. Een derde, wat subtielere breuk betreft de kloof
tussen Marx' objectief uitgewerkte gedachte en datgene wat hij subjectief bedoelde.
De wijze waarop Althusser de bezwaren tegen zijn interpretatie poogt te ontzenuwen,
veronderstelt inderdaad dat Marx' persoonlijke meningen vaak ideologisch blijven
en dat zijn wetenschappelijk werk (ontstaan vanuit een nieuwe ‘problematiek’) als
het ware achter de rug van zijn eigen bewustzijn tot stand komt. De aldus
ontbolsterde, ‘echte’ Marx is dan volgens Althusser te vinden in het radicaal
wetenschappelijk marxisme, dat totaal gebroken heeft met zijn ideologische
voorgeschiedenis. Het wetenschappelijk marxisme stelt ons een pure
wetenschapstheorie ter hand, die het ‘continent geschiedenis’ openstelt voor een
volstrekt objectiverende benadering. Het actuele belang van de grondig herwerkte
uitgave van het boek van L. Van Bladel ligt nu juist hierin dat het met klem en
argumenten de eenheid van K. Marx' leven en werk in het licht stelt. Marx' denken
wordt hier voorgesteld als één geheel, dat zijn kracht juist aan de vaste samenhang
van heel verscheidene elementen ontleent. Die demonstratie gebeurt in de boeiende
inleiding (een kleine honderd bladzijden), die in deze tweede uitgave meer behelst
dan alleen maar een commentaar op de onveranderd gebleven selectie van teksten,
die hoofdzakelijk uit Marx' eerste periode stammen. Wat in de eerste uitgave alleen
maar geaffirmeerd werd, wordt nu overtuigend aangetoond: Marx' ‘filosofische’
geschriften uit die eerste periode hangen ten nauwste samen met zijn ‘economische’
studies na 1848. Zijn maatschappelijke en economische concepten en analyses
kunnen pas in hun volle betekenis begrepen worden vanuit de wijsgerige visie van
de Früschriften; anderzijds kan de eigenlijke draagwijdte van de eerste filosofische
geschriften pas volledig begrepen worden als we zien hoe ze na 1848 door Marx
maatschappelijk en economisch worden ‘geconcretiseerd’.
De auteur toont in de eerste plaats de eenheid aan tussen Marx'
levensgeschiedenis en de accentverschuivingen die in zijn geschreven werk terug
te vinden zijn. Als Marx in discussie treedt met zijn vader, later met zijn toekomstige
schoonvader, als hij om te promoveren weg moet uit Berlijn om zijn proefschrift
buiten het bereik van Schelling in Jena te verdedigen, leert hij uit ervaring hoe vaak
de aanhankelijkheid aan de gevestigde politieke macht hand in hand gaat met de
aanhankelijkheid aan de gevestigde religie. Geen wonder dat hij getroffen wordt
door de spinozistische stelling over het primaat van de politiek op de religie. Marx'
verdere ervaring van het onderdrukkend karakter van de politieke macht maakt de
godsdienst in zijn ogen steeds meer verdacht; de godsdienst blijkt meer en meer
gefundeerd in de ellende van de mensen. Marx' biografie leert ons dat hij gedwongen
wordt eerst een universitaire loopbaan (als professor in de filosofie), daarna een
journalistieke carrière met politieke inslag op te geven. (Aan de eerste loopbaan
moet hij verzaken nog vóór hij er een begin mee kon maken.) Deze biografische
ontwikkeling wordt in verband gezien met de ontwikkeling van Marx' inzicht in de
reden waarom Hegels systeem één groot contrast vormt met de lamlendige
werkelijkheid. De fout die aan deze tegenstelling ten grondslag ligt, moet niet op
het niveau van het filosofisch denken worden gezocht, maar op het vlak van de
werkelijkheid zelf. Marx meent dan ook dat hij meer kans kan krijgen om deze
verkeerde werkelijkheid te veranderen door de zuivere filosofie te verlaten ten gunste
van de politiek. Als hij in zijn journalistieke loopbaan echter geconfronteerd wordt
met de pietluttige Duitse politiek, dringt het besef tot hem door dat het echte probleem
niet zozeer op politiek vlak ligt, maar op het niveau van de verkeerde sociale
verhoudingen.
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Naarmate hij, wanneer hij naar Frankrijk is gegaan, meer contact krijgt met de
daar bedrijvige groepen van revolutionaire arbeiders, groeit zijn inzicht in het utopisch
karakter van hun strijd. Vooral zijn ontmoeting met Friedrich Engels brengt hem tot
de overtuiging dat de sociale strijd behoefte heeft aan een scherpe analyse (ook
van proefondervindelijke aard) van de specifiek-economische vraagstukken.
Consequent, zal hij de langste periode van zijn leven (Londen, 1849-1883) wijden
aan de studie en de kritiek van de Engelse poli-
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tieke economisten. Het is niet mogelijk in te gaan op de manier waarop L. Van Bladel
de lezer laat ‘meemaken’ hoe het fundament van het marxisme ontworpen wordt
en tot stand komt zonder te spreken over het verband tussen de diverse ervaringen
uit Marx' leven en zijn daarmee parallel lopende assimilatie van de wijsgerige traditie.
Marx voedt zich aan Hegel, Feuerbach en Proudhon. In Feuerbachs antropologie
vindt hij de aanzet om Hegels idealistische verhouding tussen idee en werkelijkheid
om te keren. En vanuit Hegel, teruggrijpend naar diens geschiedenisopvating, die
progressief en dialectisch is en een de individuen overstijgende wetmatigheid
veronderstelt, oefent hij kritiek uit op Feuerbach. Dit reele probleem van een Marx
die zich tegen een wijsgerige traditie afzet en er zich tegelijk mee voedt, wordt
behandeld in confrontatie en synthese met een tweede zogenaamde ‘bron’ van het
marxisme. Marx doet heel wat politieke ervaring op door de sociale problematiek
van binnen uit te leren kennen dank zij zijn contacten met de Franse revolutionaire
beweging. Pas in Parijs wordt hij, onder invloed van het Franse socialisme, echt
communist. Ook later, niet het minst ter gelegenheid van de stichting van de Eerste
Internationale, ontpopt hij zich tot een strateeg van de revolutie. De eerste eis van
zijn strategie bestaat echter in de erkenning dat de revolutie een wetenschappelijke
basis nodig heeft.
Hiermee zijn we terug bij Marx' studie en kritiek van de Engelse economisten, de
derde bron van het marxisme. Uit dit alles blijkt niet alleen dat Marx' politieke ervaring
en zijn wijsgerige bedrijvigheid elkaar wederzijds beïnvloeden en voeden, maar ook
dat ze, samen, een synthese vormen met zijn studie van de economie.
Wat de bronnen van het marxisme betreft, is Althusser tot enige autokritiek bereid
gevonden: hij stelt dat hij Marx' geschreven oeuvre terecht behandelde als behorend
tot de ‘theoretische instantie’, maar hij gaf toe dat hij ten onrechte was uitgegaan
van de veronderstelling dat aan deze instantie een volstrekte autonomie toekomst.
Wie zich, zoals L. Van Bladel voorneemt de lezer te helpen om het ontstaan van
Marx' leer ‘mee te maken’, loopt minder gevaar in het door Althusser erkende euvel
te vervallen. In deze benadering staat immers voorop dat theorievorming en
anderssoortige ervaring onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus wederzijds
verhelderend zijn. Marx blijkt dan dezelfde, complexe werkelijkheid vanuit meer dan
één invalshoek te hebben benaderd; invalshoeken die, hoe verscheiden ook, elkaar
meer aanvullen dan uitsluiten.
Inderdaad, Marx is steeds blijven werken vanuit een innerlijke drang naar een
alomvattend filosofisch inzicht. Doch evenzeer heeft hij vanaf 1850 het overgrote
deel van zijn tijd aan economische studies besteed. Vanuit zijn globale visie op de
geschiedenis wist hij de gevonden economische wetmatigheden als het ware te
verheffen tot noodzakelijke momenten van het dialectisch geschiedenisproces waarin
de mensheid zich bevrijdt van haar vervreemd bestaan. De complementariteit van
deze dubbelheid kunnen we nog anders formuleren. Marx poogt de historische
werkelijkheid te begrijpen: daartoe werkt hij een diagnose uit. Even uitdrukkelijk
wenst hij die historische werkelijkheid te veranderen: daartoe werkt hij een prognose
uit. De historische diagnose berust op antropologische inzichten, die het pas mogelijk
maken de diverse vormen van menselijke vervreemding te constateren en te
benoemen. De prognose steunt op een meer structurele analyse van het
kapitalistische bestel. De mogelijke en zelfs noodzakelijke verandering en
omwenteling van de bestaande maatschappij waartoe de ‘wetenschappelijke’ Marx
besluit, blijkt dan paradoxalerwijze tegelijk de opheffing te zijn van de vervreemding
die de ethisch bewogen Marx beoogt. Marx' filosofie drijft hem de richting uit van
een wetenschappelijke studie van het economische, met name van het kapitalistische
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bestel, maar deze filosofie doet Marx de economie ook benaderen vanuit een visie
op de mens als sociaal en als historisch wezen.
We zouden met recht vooral kunnen beklemtonen hoezeer de synthetische
inleiding van de auteur getuigt van een grondige kennis van Marx' teksten en van
een opmerkelijke didactische helderheid (de recensoren van de eerste uitgave
hebben deze kwaliteit al ten overvloede onderstreept). Toch hechten we nog meer
belang aan de actualiteit van de stellingna-
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me die de auteur in de huidige Maarx-discussie inneemt. Marx' gedachten aanbieden
is belangrijk, maar nog belangrijker is het te laten zien hoe Marx' antropologische
interesse doordringt tot in de economische activiteit.
Kortom, deze demonstratie van de eenheid in Marx' denken is geen louter
academische aangelegenheid. Marx wordt hier verdedigd zowel tegen de
interpretatoren die hem voorstellen als een anti-humanist op het vlak van de theorie,
als tegen de marxologen (o.a. Michel Henry) die stellen dat Marx' interesse voor de
antropologische duiding van de praxis niets van doen heeft met zijn economische
belangstelling. Henry beweert inderdaad dat het economische een niet-essentiële
categorie is in de marxistische antropologie. Met zijn o.i. veel synthetischer en
getrouwer visie op Marx richt L. Van Bladel zich tot een ruim publiek: sociaal, politiek
en levensbeschouwelijk geïnteresseerde mensen, die zich ervan bewust zijn dat zij
te weinig van Marx afweten om voldoende zelfstandig te kunnen oordelen over een
van de ongetwijfeld belangrijkste fenomenen van onze tijd.
K. Boey

Hellas en theater
Athene lijkt een overjaarse dame; het lieve leven vloeit haar langs alle kanten over
het antieke keurs weg. Een stad die woekert, zonder respect voor de Attische
glooiingen. Je kan ze eigenlijk alleen nog van bovenuit overzien. Prikkelend is altijd
nog het moment waarop je het meest beroemde bouwsel uit de oudheid, iedereen
bekend uit schooltijd en van prentkaart, ineens onder je ziet verschijnen. De Acropolis
ligt er waarempel nog altijd, uitgehold en toch massief, verminkt en toch in rijke
glorie, uitgerekt boven de huisjes en woonblokken van deze 20e eeuw. Je
humanistische hart popelt, terwijl je gevoel protesteert tegen de opdringerige stad:
woekerende grondspeculatie, protserige snelwegen, Griekenland in beton gesnoerd,
de alibi-zuilen wankel en bros. Athene is geen museum, al trap je overal op
eeuwenoud steenstof. Een moderne stad, die toeristische winst puurt uit haar
verleden en teert op haar reputatie. Investeert ze ook in enige toekomst? Kan je
blijven leven van het verval? Athene stelt de tijd uit, schort op, verdaagt. Hier komt
eerst het vreten; moraal is een toetje.
Deze indruk is een kater die ik maar niet kwijtraak. Hij is me bijgebleven van een
colloquium dat ik meemaakte in de zomer. Het ging over de vraag hoe de historische
waarden van het antieke drama intact kunnen blijven en toch als volkomen actueel
theater bij de toeschouwer gebracht. De deelnemers bestonden uit een bonte schaar
Griekse theatermensen en academici en een aantal theatercritici uit alle windstreken,
samengebracht naar aanleiding van hun vijfde wereldcongres. Drie dagen discussie
hebben het probleem veeleer gecompliceerd dan verhelderd. Twee strekkingen
tekenden zich af: de affirmatieve restauratie en de marxistische afwijzing.

Restauratie
De meeste Griekse theatermensen zijn er onwankelbaar van overtuigd dat de
oorspronkelijke bedoelingen en opvoerings-modaliteiten van de antieke tragedie en
komedie door tekstanalyse volstrekt getrouw te achterhalen en te reconstrueren
zijn. Telkens weer werd door knappe jongens en meisjes aangetoond hoe het destijds
allemaal bedoeld was en hoe het geweest is; ze hadden het daarbij niet alleen over
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de ritmiek in de tekstzegging, de choreografische conventie in de kooruitbeelding,
de gestiek van de acteurs, maar bij voorkeur ook over de connotaties van voor ons
vreemd geworden woorden en betekenissen, over de manier waarop de toenmalige
toeschouwers het drama ondergingen en erop reageerden, over de functie van het
theater in het Athene van Pericles en noem maar op. Ze wisten precies hoe het
allemaal geweest was.
Een zelfzekerheid die achterdochtig maakt. Want wat doé je met die kennis op een
podium vandaag? Alle hellenisten zullen bijvoorbeeld zeggen dat de religie,
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zowel schrijn voor als klem van de volkseenheid, een wezenlijke component is van
het Griekse drama, maar die religie haal je niet zo maar uit het gulden verleden
terug binnen in een voorstelling vandaag. Is de opvoering van een antieke tragedie
vandaag echt nog een feest van de democratie, een rite van zelfbevestiging in een
georganiseerd leefpatroon? Is de tragedie vandaag er nog toe in staat ratio en
individualiteit tot een hoger gevoel van verbondenheid met de gemeenschap te
sublimeren? Voel je, als geïnteresseerd en aandachtig toeschouwer in een toch
wat ongemakkelijk zittend Odeiontheater, de spanning aan tussen maatschappelijke
vooruitgang binnen de polis en de conservatieve berusting van het ritualistische
scenario? Zitten de goden bij je op schoot of staar je er vanuit een profane
afstandelijkheid tegenaan? Het zijn maar vragen, twijfels; maar één ding is toch wel
zeker: zelfs als het antieke drama filologisch of hoe dan ook getrouw te reconstrueren
en ongewijzigd te spelen zou zijn, je kunt toch het antieke publiek niet archeologisch
terugtoveren. Publiek als vitale factor in het theaterproces verhindert onherroepelijk
dat de opvoering van het antieke drama thans vergelijkbaar-identiek zou kunnen
zijn aan wat het destijds wellicht betekent heeft.
De opdracht van het hedendaagse theater kan er bijgevolg hooguit uit bestaan,
aansluiting te zoeken bij de antieke thematiek of de vormcode. Bij de vormcode
komen er al tal van problemen opzetten, maar die zijn wellicht nog op te lossen. Zo
1
pakt een Grieks regisseur als Karolos Koun de tragedie aan als revolutietheater.
Dat is een wat bevreemdende optie, misschien te begrijpen van een kunstenaar die
onder de kolonels werkeloos aan de kant moest zitten en thans dubbelbezeten
vooruitstormt. Hij interpreteert Aeschylos' Zeven tegen Thebe als een bericht over
leven dat in oorlog nutteloos kapot wordt gemaakt. Deze visie spreidt hij heel
waarneembaar over de voorstelling uit: emotionalisering van het leven binnen een
belegerde stad, rationalisering van Eteocles' leiderstaak, de dubbele broedermoord
als signaal voor het herstel van de vrije wil. Niet dat de wettige koning er het leven
bij inschiet is belangrijk, wel dat de stad gered is. De Thebaanse vrouwen van het
koor nemen aan het slot dan ook hun maskers af, om individueel hun opluchting te
tonen bij het aanbreken van de nieuwe tijd. Een voorstelling als deze breekt met
het illusionisme dat in opvoeringen van antieke tragedies gewoonlijk nog terug te
vinden is. Deze drastische verschuiving zal je bij de filologische restaurateurs wel
niet aantreffen, maar ze lijkt mij althans niet onvergeeflijk in te gaan tegen Aeschylos'
bedoelingen. Anders wordt het bij Kouns aanpak van Aristophanes' komedie De
Acharniërs. Folkrock, lillende dijen, popperige phalloi waarmee onverbloemd
erotiserend naar het publiek wordt gestoeid, een vernuftige lichtheid die toch wel
niet helemaal past in het beeld van de erg behoudende opposant die Aristophanes
volgens vele hellenisten is geweest. Tegelijk denkt deze enscenering er niet aan
ook maar iets uit de historische tijd te gebruiken; ze staat volkomen onder de
heersende druk van het spectaculaire volkstheater dat thans overal ter wereld vooral
nog door linkse intellectuelen verdedigd en verspreid wordt. Efficiënt theater tot en
met, maar zeker buiten het antieke boekje.

Marxistische afwijzing
En dan beklimmen de marxisten het rostrum. En zij verkonden: wij zijn tegen de
antieke tragedie, omdat daarin de menselijke schuld geweten wordt aan het
overtreden van heteronome (buiten hem om tot stand gekomen) normen, terwijl wij
1

Voorstellingen van Koun waren in juni in Londen, begin september in Gent te zien.
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weten dat de mens zelf zijn normen ontwerpt en alle schuld bijgevolg alleen door
hemzelf opgeheven moet worden. Prometheus als idee pruimen ze nog, als tragische
tekst niet meer: niet lijdzaam luisteren naar de geketende Prometheus, maar zijn
strategie inoefenen om zich als mens te bevrijden. De belasting van de mens is
voorbij, is een historische categorie, is geen kenmerk van het menselijke leven. Een
protoheld is enkel te gebruiken als maanbeeld voor de bewuste tijdgenoot, niet als
waanbeeld voor voorbije tijden. Iedere bekende tragedie wordt zo in het rode badje
gestopt en komt er triomfan-
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telijk als zelfrealisatie uit te voorschijn. Recyclage van de mythe; nutswaarde voor
de sociale strijd, niet voor de menselijke existentie. De antieke tragedie is de
uitdrukking van een fataliteit die de mens zichzelf oplegde zolang hij in vervreemding
leefde. Wij, marxisten, geloven niet in haar eeuwige noodzaak. En wij bewijzen dat
door, concreet, de maatschappij te veranderen, zodat de mogelijkheid tot fataliteit
wordt weggenomen. Wij, met z'n allen, zijn Prometheus.
De theatergelovige Grieken hoorden deze belijdenis verbijsterd aan; hun restauratief
credo leverde geen pasklare tegenargumenten op. Vertrouwen in een historische
religiositeit als basis kan je niet plaatsen tegenover een al even irrationeel vertrouwen
in een hedendaagse religiositeit van een totaal andere inspiratie. Dovemansgesprek
dus. Restte alleen nog maar de veilige vlucht in opvoeringsproblemen, want, hoe
vreemd het na de apodictische beweringen ook luiden mag, de antieke tragedie
wordt binnen het marxistische theater - met name erg actief in de D.D.R. - uitermate
boeiend geënsceneerd.

Populair theater
Het huidige Griekenland gaat nog nauwelijks naar zijn rijke theaterverleden kijken,
maar het theater is er wel populair. Sedert de afgang van de kolonels is het
bioscoopbezoek met 50% teruggelopen, het theaterbezoek met 75% gestegen. Dat
heeft niet alleen te maken met de groter geworden vrijheid, al speelt misschien toch
ook het feit mee dat het enorm creatieve aanbod van nieuwe stukken (er wordt
onnoemelijk veel geschreven) zo gunstig afsteekt tegen de erg naïeve, alle informatie
en confrontatie blokkerende filmselectie. De grotere trek naar de schouwburg heeft
echter vooral te maken met de sociale functie die het theater hier heeft. De Athener
leeft veelal buitenshuis; in de schouwburg (zoals in de eethuizen) tref je bekenden,
ook al zijn dat niet meteen regelrechte vrienden. Alleen al in Athene bieden meer
dan 40 gezelschappen alle soorten theater aan, van opera, musical en revue tot
drama, satire en klucht. Vele vervallen bioscoopzalen worden nu bespeeld door
schamele troepjes. Het antieke theater hoort thuis in de gesubsidieerde
schouwburgen en wordt de betalende toeristen toegeschoven. Het actuele theater
is in het stadsaanbod kwantitatief veel sterker vertegenwoordigd. Produktieve en
verdienstelijke auteurs als Jokovos Kambanellis of Dimitrios Kechaidis zijn buiten
het land nauwelijks bekend.
De revue, altijd al een geliefd genre, is thans erg in trek; het publiek, eertijds wat
eenzijdig gerekruteerd uit buitenwijk en voorstad, ligt nu keurig gespreid over alle
volkslagen, al blijft een proletairsch overwicht opmerkelijk. De breeduit-politieke
satire (ook al een nationale sport) prikt zich niet meer op de daggeschillen vast,
waaiert breder uit naar algemeen ethische problemen. De vorm is direct, zonder
omwegen, open. Ik zag Weg met de phallokratie! van Giorgou Skourti, een exclusief
vrouwenstuk met flitsscènes, raak, gevat, erg kundig geschreven en gespeeld, vol
persiflage op tv-praktijken, hoogst efficiënt, ook al door de principiële uitbreiding
van het speelvlak tot de publiekszitjes in een koel avondlijk parktheater.
Van dezelfde Skourti liep, in de regie van de eerder al genoemde Koun, een
recent stuk, Stukken en brokken: een serie een-akterige taferelen die in een contrasten conflictrijk gegeven actuele sociaal-politieke standpunten illustreren. De
Griek-na-de-kolonels vindt moeizaam aansluiting bij wat elders in de wereld gebeurt;
de aard, de intensiteit van dat leerproces schrijft Skourti uit in efficënte korte
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woordduels. Hoe verrassend ook, Koun valt in deze voorstelling terug op een volstrekt
Stanislavskiaanse methode. Inleving tot het onaanvaardbare toe, uittekening die
geen psychische achtergrondgeheimen verzwegen laat, lichaams- en stemgebruik
dat volledigheid van communicatie op elk moment demonstreert. Niet meteen
modern, maar boeiend en vakkundig perfect. Het kan ook anders. In een wijktheater
liep De madonna van de dollars van Nikou Tsiforou, in tegenstelling met wat de titel
lijkt te suggereren geen persiflage op de U.S.A. In een soort Irma-la-doucesfeer
stommelden volstypen over kramakkelige kartondecors en groeide er een geschil
tussen sullige agenten, slagvaardige pooiers en pseudo-vampjes, met een
karikatuurhomofiel ertussendoor. Walgelijk
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van melodrama, stuntelig van kunnen, maar kennelijk enorm volksgeliefd, met
voortdurend open doekjes voor de Griekse slang-kwinkslagen.
Ook dat is Athene. Je kan theater maken in alle toonaarden. Zo kan je ook de
antieken spelen volgens vele inzichten en patronen; maar je mag er geen waterdichte
recepten of, erger nog, normen voor bedenken. De labiliteit van de artistieke code
is het enige houvast in deze kunst, die altijd al bezig is geweest vanuit ideeën van
gisteren in een arbeid van vandaag waarden voor morgen gestalte te geven. En dat
zal nog wel even door blijven gaan.
Carlos Tindemans

Boeken bij de bijbel
Nadat de Wuppertaler Studienbibel op alle 27 boeken van het Nieuwe Testament
een commentaar had laten verschijnen, is men thans begonnen aan een
commentaarserie op het Oude Testament. Zoals meestal wordt dan eerst een
geschrift van enkele hoofdstukken uitgegeven (bijv. Ruth), in dit geval betreft het
1
Jona. Niet zelden heeft men in het boek Jona een typologie pogen te zien van
Jezus die drie dagen in het graf lag om ten derde dage te verrijzen (zie Luc. 11:20
vv). Dit commentaar op Jona neemt duidelijk stelling tegen enkele nieuwere
bijbeltheorieën. Het houdt sterk vast aan de eenheid van Oude en Nieuwe Testament
als heilsgeschiedenis, aan de door God geïnspireerde woorden die door mensen
zijn neergeschreven en overgeleverd. De identificatie van Jona met de gelijknamige
persoon uit 2 Kon. 14:25 verloopt te snel, te vanzelfsprekend. Er bestaat voor de
auteur dan ook geen twijfel over de tijd dat Jona leefde: de 8e eeuw v. Chr.! Positieve
punten zijn de zakelijke inleiding, de geschiedenis van de uitleg van het boek Jona,
allerlei excursen en de sobere, maar niet te korte uitleg van de tekst. Echt een boekje
om zelf over te oordelen, zeker voor degenen die dit intrigerend geschriftje nu eens
van nabij willen bestuderen.
Uitstekende informatie over Jesaja, Micha, Sefanja, Nahum, Habakuk en Jeremia
2
vindt U in het tweede deeltje van Geen profeten meer?. Bij elk van de genoemde
profeten geeft de auteur een analyse van het tijdsbeeld, een beschrijving van het
leven, een opbouw van het geschrift (met goede schematische overzichten) en
tenslotte leesstukken die het besprokene adstrueren. Zoals ook al bij het eerste
deeltje werd opgemerkt: een schoolvoorbeeld van vakmanschap gepaard aan
vermogen tot populariseren. Eindelijk is ook deel 2 van het Psalmen-commentaar
3
van Dr. Van Uchelen verschenen , een even boeiend als helder werk, dat in
vergelijking met de gangbare psalmencommentaren van een nogal afwijkend
standpunt vertrekt. Zeer terecht poogt de auteur de zeggingskracht van elke psalm
vooreerst binnen die psalm zélf op te sporen en pas daarná het gezang/gebed in
het groter geheel van het boek der Psalmen of zelfs van de H. Schrift te plaatsen.
Door zijn ongewoon frisse aanpak dient dit werk - naast andere psalmcommentaren
- een plaats in veler boekenkast.
1
2

3

Der Prophet Jona erklärt von Gerhard Maier. Wuppertaler Studienbibel, Reihe: Altes
Testament, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1976, 109 pp., DM. 18,80.
E. Van Outryve, Geen profeten meer? Deel 2, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1976, 112
blz. (Van exegese tot verkondiging, deel 29), f 11,90.
Bespreking van deel 1 in Streven, maart 1976, blz. 556.
N.A. van Uchelen, Psalmen, deel II (De prediking van het Oude Testament), Callenbach,
Nijkerk, 1977, 313 blz., f 65, -, bij intekening f 58,50.
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Wie de geschiedenis van Israël goed wil plaatsen in die van de naar omringende
volken en culturen, zal erg blij zijn met een beknopte samenvatting van de
4
geschiedenis van Egypte en het Tweestromenland. Met name de koningslijsten

4

Karl Jaroš e.a., Aegypten und Vorderasien. Eine kleine Chronographie bis zum Auftreten
Alexander des Grossen. Veritas-Verlag, Linz-Wien-Passau/KBW Verlag, Stuttgart, z.j., 206
pp., DM. 14,50.

Streven. Jaargang 31

167
zijn een ware hulp, waardoor men opeens verbluffende dwarsdoorsneden ziet
ontstaan. Ook is de auteur er in geslaagd de nieuwste inzichten op het gebied van
de geschiedenis van Israël knap te verwerken. In dit boekje met zijn 45 illustraties
mist men een register op de besproken personen; niettemin een aanbevolen werkje.
De geschiedenis van Jeruzalem - een stad waar drie wereldgodsdiensten hun
rechten doen gelden - is lang, indrukwekkend en tragisch. Dat blijkt uit het korte
5
overzicht over 4000 jaar dat Dan Bahat heeft samengesteld. De beschrijving eindigt
in 1917, hetgeen bijzonder jammer is, aangezien er zich sedertdien verscheidene
nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, bijv. de grote bouwwerken die in 1968
werden ontdekt in de omgeving van de Siloampoort. Erg vreemd was voor mij het
ontbreken van een literatuurlijst, omdat men na het bladeren en bestuderen van
deze atlas zeker verder zal willen ‘graven’ in de geschiedenis van deze heilige stad.
De atlas is naar mijn mening uitstekend te gebruiken bij een map Jeruzalem in kaart
gebracht waarin vier lessen voor het godsdienstonderwijs op de middelbare school
worden aangeboden door de Bijbelwerkplaats te Amsterdam, Herengracht 366.
Beide geschriftjes komen bij gezamenlijk gebruik het meest tot hun recht.
6
Dat zowel uit joodse als uit christelijke kring studies worden gebundeld voor een
beter inzicht van de eerste eeuw is niet alleen vanuit wetenschappelijk standpunt
toe te juichen, maar geeft tegelijk iets weer van de bekommernis die in beider kring
leeft omtrent de interpretatie van hun geschiedenis en de wortels van hun ontstaan.
Men staat als lezer perplex over de ongelooflijke hoeveelheid tijd en energie die
aan elk van de bijdragen ten grondslag moet hebben gelegen. Wanneer men bedenkt
dat elk van de artikelen zich beperkt tot de 1e eeuw kan men zich voorstellen hoe
gedetailleerd vele zaken worden besproken. Een korte opsomming van de
onderwerpen toont bovendien de scala van uiteenlopende thema's: het priesterschap
en de andere klassen, het economisch leven in Palestina en de diaspora, het
gezinsleven in de 1e eeuw, de kalender, de feesten, de tempel, de synagoge (met
uitstekende informatie over het gebed), de opvoeding en studie van de Torah, kunst
en bouwkunst in Palestina, Hebreeuws en Aramees in de 1e eeuw, het Grieks in
Palestina en de diaspora, het verschijnsel ‘paganisme’ (heidendom) in Palestina en
tot besluit een bijdrage over de joden in de Griekse en Latijnse literatuur van die
tijd. Kortom, een naslagwerk van grote waarde, hetgeen moge blijken uit de
verscheidene registers op beide delen (tezamen 1159 pp.). De prijs mag, gezien
de geboden informatie, niet onredelijk genoemd worden, hoewel de vraag rijst wie
in staat is om op den duur alle 12 geplande delen aan te schaffen.
Goethe heeft het wonder het meest geliefde kind van het geloof genoemd en aan
dit thema is door de Vliebergh-Sencie-Leergang in augustus 1975 een zgn. ‘seminar’
7
gewijd, waarvan de inhoud thans in boekvorm voorhanden is. De
nieuwtestamentische wondergeschiedenis - het Oude Testament bevat opvallend
weinig wonderverhalen! - gaan gebukt onder het feit van grote bekendheid. Bij nader
toezien evenwel blijkt dat de algemeen verspreide en doorsneekennis van de
wonderverhalen vrij oppervlakkig, onvolledig en concordistisch is (p. 140). De
bijdragen weten door te dringen tot de kern van de zaak en het is hier niet de plaats
om elk van de 15 artikelen van commentaar te voorzien. Als bijzonder waardevol
moet benadrukt worden dat niet alleen exegeten, maar ook catecheten de thematiek
5
6

7

Dan Bahat, Atlas van Jeruzalem, Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1977, 48 blz., f 16,40.
S. Safrai and M. Stern, The Jewish People in the First Centuty, Compendia Rerum Iudaicarum
ad Novum Testamentum, Section One, Volume Two, pp. 561-1283, Van Gorcum,
Assen/Amsterdam, 1976, f 125,-.
Ziende blind? Bijbelse wonderverhalen exegetisch en categetisch toegelicht. Patmos,
Antwerpen/Amsterdam, 1976, 260 blz., f 27,90, BF. 395.
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‘wonder’ hebben aangesneden. Een der steeds terugkerende opmerkingen in het
boek is, dat men een wonderverhaal niet mag isoleren uit de
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context van het evangelie, omdat elk wonderverhaal een specifieke taak vervult
binnen het geheel van de tekst en derhalve ook als zodanig gelezen (en uitgelegd)
dient te worden. Een bundel die ik sterk wil aanbevelen.
Rudolf Pesch, vooral bekend door zijn tweedelig Marcuscommentaar - het eerste
uitvoerige wetenschappelijke uit katholieke kring sedert tientallen jaren - heeft een
8
uitstekend boekje geschreven over het avondmaal. Niet alleen de synoptische
avondmaalsverhalen worden geanalyseerd en vergeleken, maar ook teksten als 1
Kor. 11:23-25 en Hand. 2. De verschillen en overeenkomsten tussen alle
overleveringen weet Pesch met groot vakmanschap tot spreken te brengen.
Hermann Samuel Reimarus, een der pioniers van de hsitorisch-kritische methode
van bijbelonderzoek, merkte in de 18e eeuw al met spot op dat de apostelen wel
erg lang gewacht hebben met de bekendmaking dat Jezus was opgestaan. Hij vroeg
zich af wat er wel gebeurd kon zijn tussen Paasmorgen én de dag dat de apostelen
9
in het openbaar optraden, Pinksteren, zeven weken later. Willy Marxsen beantwoordt
deze kwestie met de oplossing dat de vroegchristelijke gemeente met de uitspraak
‘Jezus is opgestaan’ hun eigen tot geloof komen bedoelde. Tegen deze visie komt
10
11
het boek van Werner Freudenberg in het geweer, tevens het boek van Hans Grass
van kritiek dienend. Helaas is Freudenbergs boek rommelig doordat de voetnoten
in de lopende tekst zijn opgenomen, een werkwijze die op den duur de leeslust
vermindert. Freudenberg maakt in zijn boek aannemelijk dat er in elk geval meer
moet zijn gebeurd dan alleen het tot-geloof-komen van de oergemeente. Dit gebeuren
moet toch ergens op teruggaan, is geen louter subjectief gegeven. In dit verband
is het zo jammer dat de auteur slechts vijf pagina's besteed aan de kwestie, wat de
historicus in deze kwestie kan betekenen. Deze bladzijden zijn zeer de moeite
waard, maar in elk geval te summier. Dat men ook op een geheel andere wijze,
namelijk meditatief, over het Paasgeheim kan schrijven, bewijst het boekje van
12
Heinrich Schlier , een welkome correctie en aanvulling op bovenstaand werk.
In het Nieuwe Testament bezitten wij nogal wat tradities omtrent Jezus. Voor een
deel heeft de Formgeschichte (o.a. R. Bultmann) deze problematiek opgelost, maar
zelfs wanneer men alles zou aannemen wat deze methode beweer blijft er flink wat
13
over dat onverklaarbaar is. Gerhardsson's nieuwe (aantrekkelijke) theorie houdt
in, dat veel van wat de evangelisten schrijven over Jezus ouder is dan wij denken.
Wij voeren het meestal terug op de christelijke oergemeente(n); Gerhardsson gaat
verder en noemt Jezus zélf als overleveraar. Hij zou namelijk voor zijn leerlingen
bewust de didactische methode van de masjal (gelijkenis, spreuk) hebben gebruikt,
zoals in de joodse traditie zeer gebruikelijk was om door herhaling uit het hoofd te
leren. Gerhardssons bewering is dus, dat niet pas na Pasen Jezus' woorden
begonnen te circuleren, maar reeds vóór Pasen, bewust door Jezus gepousseerd.
De oergemeente heeft dit materiaal na Pasen aangepast, gekleurd, maar in elk
geval niet zelf geschapen. Voorwaar een interessante theorie die zeker niet van
een aantal vooronderstellingen ontbloot is.
8

Rudolf Pesch, Wie Jesus das Abendmahl hielt. Der Grund der Eucharistie. Herder, Freiburg,
Basel, Wien, 1977, 110 pp., DM. 11,80.
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Auferstehungsberichte. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1977, 150 pp., DM. 10,80.
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Hoe betrouwbaar zijn overigens de geschriften van het Nieuwe Testament? In
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een uit 1943 stammend boekje gaat prof. Bruce nader op deze zaak in. Na een
wat moeizame start wordt het naar het einde toe beslist boeiend, wanneer het in de
twee laatste hoofdstukken gaat om bewijsmateriaal uit vroeg-joodse geschriften en
wat niet-joodse schrijvers over de periode waarin het N.T. ontstond, weten mee te
delen. Blijkens het voorwoord is het werkje geschreven voor niet-theologie studenten
en theologisch geinteresseerden zouden voor de materie van betrouwbaarheid en
15
overlevering beter andere publikaties kunnen raadplegen.
De bergrede behoort ongetwijfeld tot de meest inspirerende en meest
becommentarieerde gedeelten van het Nieuwe Testament en het laatste boek van
16
F. Boerwinkel houdt zich met dit onderwerp bezig. Men kan het beschouwen als
het vervolg op zijn eerdere publikatie Einde of nieuw begin, een naar mijn mening
bijzonder geslaagd overzicht over onze cultuur. De bergrede is naar Boerwinkel
meent dat ‘nieuwe begin’ en de leeservaring van de auteur mag er zijn, goed
gedocumenteerd met eigentijdse literatuur. Dat het boekje wat rommelig aandoet
moet men maar op de koop toe nemen. Interessant overigens dat dit alweer de
zoveelste publikatie is over de bergrede; iets eerder verschenen twee boeken over
17
hetzelfde onderwerp. Steeds valt weer op dat de bergrede - vaak het kernstuk van
het Nieuwe Testament genoemd - helemaal niet als zodanig wordt beleefd, laat
staan geleefd, ook niet in het gedrag van de kerken.
Menigeen zal geconfronteerd zijn met de vraag ‘hoe bereid ik een bijbelavond of
18
een bijbelse spreekbeurt voor’. In ongeveer 30 bladzijden weet Karl Beyer de
voornaamste handvaardigheden, voorafgegaan door scherp geformuleerde
geloofsvooronderstellingen, te omschrijven. Met name zijn ideeën over het
19
raadplegen van meerdere ‘klassieke’ vertalingen en het feit dat hij het naslaan van
commentaren tot het allerlaatste stadium wil bewaren, spreken mij erg aan. Enkele
voorbeelden (helaas alleen uit het N.T.) laten zien hoe men het in de praktijk kan
doen. Een zeer bruikbare inleiding, niet alleen voor de inleider, maar juist ook voor
de deelnemers (een overigens te passieve term voor een bijbelgroep).
De uitgave van het Nieuwe Testament in een zgn. dynamisch equivalente
weergave (‘Groot Nieuws voor U’) blijkt te zijn aangeslagen en als verder hulpmiddel
20
is nu bovendien elke perikope van een korte inleiding voorzien. Deze inleidingen
zijn, zij het bewerkt, overgenomen uit de Duitse zusteruitgave Gute Nachricht
21
Erklärt. Wat moet men precies onder ‘toelichting’ verstaan? Daarover staat in het
Woord vooraf het volgende: ‘Deze toelichtingen moet men niet zien als een volledig
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W.R. van der Zee, Uit de bergrede. Werkschrift van een gemeente in de leer bij Mattheus 5
tot 7. Boekencentrum, Den Haag, 1975.
H. Oosterhuis, Mensen voor dag en dauw, Ambo, Baarn, 1976.
3

Karl Beyer, Wie bereite ich eine Bibelarbeit vor? R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1976 , 31
pp., DM. 3,60.
‘Hier sollte keine der modernen Uebertragungen genommen werden (z.B. ‘Gute Nachricht’),
o.c, p. 10.
Groot Nieuws voor U, toegelicht. Het Nieuwe Testament in de omgangstaal. Nederlands
Bijbelgenootschap, Katholieke Bijbelstichting, Amsterdam/Boxtel, 1977, 738 blz., f 18,50.
Würtembergische Bibelanstalt, Stuttgart, 1973. Hier worden ook alle teksten van de bijbel
gedrukt (Hebreeuws, Grieks, Latijn).
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kommentaar. Ze willen de lezer slechts duidelijk maken vanuit welke gezichtspunten,
vooronderstellingen en

Streven. Jaargang 31

170
vragen, de daaropvolgende tekstgedeelten kunnen worden verstaan’ (p. 6). Gevaar
van toelichtingen is dat een ‘blanco’ benadering van de tekst, een onbevangen
tegemoet treden van het Woord Gods, extra moeilijk wordt, omdat er al een korte
uitleg boven de perikope wordt afgedrukt, die mijn uitleg een bepaalde kant op stuwt
voordat ik zelfs de bijbeltekst heb kunnen lezen.
Hoe komt het dat wij er altijd van zijn uitgegaan dat de Bijbel een boek voor
kinderen kan zijn? Het is immers een boek dat in het geheel niet voor kinderen is
22
geschreven! Vreemd eigenlijk, vindt Dr J. Klink dat men daar nooit of nauwelijks
een probleem van heeft gemaakt. Bij het toenemen van het aantal kinderbijbels
(thans ca. 70) neemt ook deze vraag steeds meer tastbare vormen aan. In een klein
boekje wil Dr Klink ‘ouders tot nadenken stemmen, maar ook kleuterleidsters en
zondagschoolleiders of -leidsters’. Allerlei praktische vragen - gelardeerd met citaten
van kleine kinderen - ook vele tips, zoals: welk soort kinderbijbel zoekt u, wat kun
23
je ervan verwachten, waar moet u vooral op letten. Vooral de laatste pagina van
het boekje willen wij wat uitvoeriger citeren: het is erg nodig ‘dat ouders oplettender
worden bij het doorgeven van de bijbel aan hun kinderen. Het is tevens een unieke
kans om weer opnieuw in contact te komen met het machtigste boek ter wereld...
We zouden kinderen niet met bijbelverhalen moeten overstelpen, zeker niet op te
jonge leeftijd. We zouden het moeten opbouwen, van leeftijd tot leeftijd, volgens
een omgekeerde pyramide: met weinig beginnen, wel met het wezenlijke, vooral
de beelden van de bijbel; tegen een jaar of negen beginnen met de meer historische
elementen, de bijbel als geschiedenis; tegen een jaar of twaalf de nadruk gaan
leggen op het literaire element: hoe deze geschriften zijn ontstaan, hoe verschillend
ze zijn, hoe de evangelisten schreven, het eerste contact met de tekst van de bijbel
zelf’ (p. 99). In een volgend boekje over de bijbel in de godsdienst-pedagogie zal
Dr Klink verder ingaan op deze problematiek; het zal meer bestemd zijn voor
leerkrachten en katecheten.
Panc Beentjes

22
23

J. Klink, De kleine mens en het grote boek. Is de bijbel een boek voor kinderen? Ambo, Baarn,
1976, 99 blz., f 9,75.
Wij verwijzen nog naar het onderzoek dat in 1972 is gehouden naar de diverse aspecten van
kinderbijbels: Rapport kinderbijbels, Nederlands Bijbelgenootschap, Katholieke Bijbelstichting,
Amsterdam/Boxtel, f 8,40
en naar J. Klink, Het geheim van de wereld, en Het huis in de wereld. Woorden, beelden en
verhalen uit de bijbel, 1976, resp. 95 en 79 blz., f 13, - p. st.
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
D.A. Bernstein en Th.D. Borkovec, Leren ontspannen, handleiding voor
de therapeutische beroepen
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1977, 124 blz., f 22,50 (Research Press
Company 1973)
De eerste 3 hoofdstukken gaan over de research, de volgende 7 over de techniek.
Jacobson blijft de grondlegger van deze techniek in de jaren '30, die later toegepast
zou zijn door met name Wolpe. Varianten, zoals yogatechnieken en Schultz' methode,
worden niet genoemd. Gemengde technieken worden niet beschreven. Indicaties
zijn nog dezelfde als vroeger.
Literatuurlijst ontbreekt.
Een nutige reminder voor een nuttige mehode.
J.H. van Meurs

Norbert Elias en John L. Scotson, De gevestigden en de buitenstaanders.
Een studie van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee
arbeidersbuurten
(Aula 582), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976, 248 blz., f 9,90
De onderzoekers bestudeerden een arbeidersbuurt van een Engelse industriestad
in de Midlands. In het onderzoek staat de relatie centraal tussen de oude, traditionele
arbeiderswijk en de nieuwbouw sinds de Tweede Wereldoorlog. De onderlinge
relatie tussen de inwoners van de oude wijk blijkt een grote invloed te hebben op
hun houding t.a.v. de inwoners van het nieuwe gedeelte. De traditie, de patronen
van sociale controle, versterken het wij-gevoel van de bewoners, die daardoor
afkeergevoelens ontwikkelen tegen ‘de nieuwkomers’. Het onderzoek geeft
interessante informatie over het ontstaan en het proces van stigmatisering.
F. Nieuwenhof

W.A. Keers/J. Lewensztain/K. Malavika, Yoga als kunst van het
ontspannen.
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 140 blz., f 14,50
De schrijvers nodigen ons uit om terug te keren naar de bloedeigen ervaring die de
pasgeborene van zichzelf heeft. Dit lijkt me een mythisch begrip bij uitstek. Toch
bestaat volgens de schrijvers alleen dat wat ervaren wordt. Van dit mythische
vertrekpunt gaan de schrijvers uit om de tweedeling aan te wijzen die in elk
mensenleven optreedt, door een buitenwereld die per se een vals ik oproept, waar
tegenover het ware ik staat dat via ontspanningsoefeningen weer ontdekt kan
worden. Spanningen in een mensenleven zijn uit den boze en het hoogste geluk is
bereikbaar via een toestand van ontspanning. De inhoud van zulk een spanning is
van nul en generlei betekenis; dit stemt overeen met de boeddhistische visie van
het leven als een illusie.
Het boekje biedt verdienstelijke ontspanningsoefeningen. Jammer alleen dat ze
gehuld zijn in een filosofisch waas dat als een alleenzaligmakend geloof moet worden
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omhelst. De schrijvers lijden verder aan een overschatting van de huid die volgens
hen rond een vijfde van ons totale gewicht weegt. Goed is dat het belang van een
meester voor de oefeningen wordt onderstreept.
J. de Wit
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Geschiedenis
A. Alberts, Een Koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van
Lodewijk XIV 1638-1715. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam, 1976, 177 blz.
f 42,50. W.H. Lewis, Ludwig XIV. Der Sonnenkönig, Wilhelm Heyne Verlag,
München, 1977, 348 pp. DM 6,80. P. Guth, Mazarin. Frankreichs Aufstieg zur
Weltmacht, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1976, 747 pp. DM 9,80.

Bovengenoemde boeken bevatten onder meer het verhaal van de politiek en de
diplomatieke activtieiten van Lodewijk XIV gedurende zijn lange regering. Wanneer
zijn vader sterft, is Lodewijk XIV nog geen vijf jaar oud. De leiding van de regering
berust aanvankelijk vooral bij zijn moeder en bij haar steun en toeverlaat kardinaal
Mazarin.
Lodewijk XIV werd in 1632 meerderjarig verklaard, maar Mazarin bleef zijn zaken
beheren, met name de Franse buitenlandse politiek. Mazarin was tegelijkertijd de
leermeester van de jonge koning. Lodewijk XIV kreeg van kardinaal Mazarin een
vootreffelijke opvoeding voor zijn toekomstig ambt, en toen de kardinaal stierf nam
de jonge koning de leiding in handen met een gemak en een zekerheid die door
zijn omgeving verbazingwekkend is gevonden. Lodewijk XIV werd eenvoudig zijn
eigen eerste minister, omdat hij daartoe bij uitstek was opgeleid.
Lodewijk XIV richtte zijn buitenlandse politiek met grote hardnekkigheid op een
zo groot mogelijke gebiedsuitbreiding, vooral in het noorden en oosten van zijn rijk.
Die uitbreiding was door Mazarin nodig geoordeeld om de strategische positie van
het land zo sterk mogelijk te maken.
L.L.S. Bartalits

T. Plievier, Moskou, Stalingrad, Berlijn
De Boekerij, Baam 1977, 1118 blz., f 37,50
Slechts weinig boeken tonen de oorlog op zo'n overtuigende wijze als Plieviers
wereldberoemde omnibus Moskou, Stalingrad, Berlijn. Moskou beeldt op
overtuigende wijze de aanvang uit van de oorlog tussen Duitsland en de Sovjet-Unie.
Stalingrad is een tamelijk objectief boek, dat de ondergang van het Duitse Zesde
Leger onder leiding van veldmaarschalk von Paulus beschrijft, terwijl Berlijn de
laatste dagen van het Groot Duitse Rijk en van Hitler in april 1945 beschrijft. Het
boek vindt zijn culminerend slot in de opstand van de Oostduitse arbeiders en boeren
in juni 1953 tegen de Russische onderdrukking. Een herdruk van dit zeer boeiende
stuk geschiedenis is dan ook volkomen terecht, omdat dit werk ook de generaties
die de Tweede Wereldoorlog niet bewust hebben meegemaakt, zeer veel te zeggen
heeft.
L.L.S. Bartalits

Hermann Schreiber, De Hunnen, het volk van Attila, de gesel Gods, H.
Meulenhoff, Baarn, 1976, 303 blz. f 34,50.
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De Hunnen en hun meest bekende heerser Attila zijn ons duidelijker in herinnering
gebleven dan andere nomadenvolken uit latere tijden. De schrijver - in zijn schitterend
uitgevoerd werk, voorzien van talrijke illustraties, waarvan diverse in kleur onderzoekt de geheimzinnige herkomst van het Hunnenvolk, tekent zijn opkomst
als sterkste en meest gevreesde macht in het grensgebied van Azië en Europa,
beschrijft de periode van bloei onder de heerschappij van Attila, die zijn hoogtepunt
bereikt in de stormloop op Europa en de slag op de Catalaunische velden in het
jaar 451. De auteur besluit zijn indrukwekkende verhandeling met het raadselachtige
verval onder Attila's opvolgers.
L.L.S. Bartalits
A.J.P. Taylor, De tweede wereldoorlog. Een nieuwe visie op de historische
feiten. Uitgeverij L.J. Veen B.V. Wageningen 1977, 224 blz. f 29,50. H.A.
Jacobsen Von der Strategie der Gewalt zur Politik der Friedenssicherung,
Droste Verlag, Düsseldorf, 1977, 372 blz. DM. 56, -. J. Thies, Architekt der
Weltherrschaft. Die ‘Endziele’ Hitlers, Droste Verlag, Düsseldorf, 1976, 221
blz. DM 44, -. W. Kerr, Das Geheimnis Stalingrad. Hintergründe einer
Entscheidungsschlacht, Econ Verlag, Düsseldorf, 1977, 385 blz. DM 36,-.
W. Maser, Nürnberg. Tribunal der Sieger, Econ Verlag, 700 blz. DM 38, -. W.
Paul,
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Der Endkampf um Deutschland 1945, Bechtle Verlag, Esslingen am Neckar,
1976, 551 blz. DM 34, -. F. Kurowski, Der Luftkrieg über Deutschland, Econ
Verlag, Düsseldorf, 1977, 424 blz, DM 36, -. H. Nolte, ‘Drang nach Osten’.
Sowjetische Geschichtsschreibung der deutschen Ostexpansion, Europäische
Verlagsanstalt, Frankfurt/M, 1976, 270 blz. J. Heydecker/J. Leeb, Bilanz der
Tausend Jahre. Die Geschichte des III. Reiches im Spiegel des Nürnberger
Prozesses, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1975, 569 blz., DM 8,80. D.
Young, Rommel, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1976, 300 blz., DM 5,80.
L. Kahn, Proces van Neurenberg, Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam,
1977, 159 blz. J. Keegan, Von Rundstett, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam, 1977. 159 blz. A. Wykes, Goebbels, Standaard
Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 159 blz.

Getuige de stroom van boeken die in binnen- en buitenland over de Tweede
Wereldoorlog blijft verschijnen, is de belangstelling voor deze periode in de
geschiedenis groter dan ooit. In die stroom van boeken neemt het boek van A.J.P.
Taylor een bijzondere plaats in. Zowel Taylor als de overige auteurs gaan in hun
boeken de sjabloon uit de weg, waarbij de Tweede Wereldoorlog min of meer
ongenuanceerd als een strijd tussen de Goeden en de Kwaden wordt voorgesteld,
een strijd die door de Goeden in hun voordeel werd beslist. De grote mate van
onenigheid in het Geallieerde kamp wordt zowel door Taylor als de overige auteurs
geenszins verbloemd. Terwijl ook wordt aangetoond, dat van werkelijke
bondgenootschappen in de oorlog geen sprake was.
Taylor beziet de Tweede Wereldoorlog vanuit een breed perspectief. Hij laat het
conflict beginnen met het binnendringen van de Japanners in Mantsjoerije in 1931.
De oorlog in Europa breekt in september 1939 uit. Deze Europese oorlog wordt
uitgebreid wanneer Duitsland in juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvalt. Formeel breekt
de wereldoorlog eerst uit op 8 december 1941.
De historische feiten worden door Taylor van veel van hun ideologische en
propagandistische aspecten ontdaan. Samenhangen worden duidelijker. Vooral het
ontstaan van het conflict tussen Oost en West, waarvan de kiemen reeds in de
laatste oorlogsjaren duidelijk aan het licht traden, worden duidelijk blootgelegd.
Vooral voor de jongere lezer, die tijdens de periode van de intensieve Koude Oorlog
over het algemeen zeer ontoereikend geschiedenisonderwijs heeft genoten, is het
boek erg leerzaam.
L.L.S. Bartalits

Marie-Luise Recker, England und der Donaurum 1919-1929
(Veröffentlichungen der deutschen historischen Instituten in London,
Bd. 3) Klett Verlag, Suttgart 1976, 324 pp., DM 68,De auteur heeft in dit werk een zeer gedetailleerde studie gemaakt over de
verhoudingen tussen Engeland en de Donaulanden: Oostenrijk, Hongarije,
Tsjechoslovakije, Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije en Albanië.
De politiek van Londen tegenover Europa in de jaren twintig werd gedicteerd door
volgende overwegingen:
- de problemen onstaan door de Eerste Wereldoorlog moeten zo spoedig mogelijk
worden geliquideerd;
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- in Europa moet een constellatie tot stand worden gebracht met het oog op het
scheppen van een politieke stabiliteit en een economische vooruitgang.
Daardoor hoopte Londen zijn eigen voordelen en belangen veilig te kunnen stellen.
Engeland wilde vooral zijn eerste rol als financieel en economisch centrum in de
wereld terugwinnen door de herleving van de buitenlandse handel en het
internationaal geldverkeer. Daardoor hoopte het trouwens zijn eigen economische
moeilijkheden te kunnen overwinnen.
Dit alles ging gepaard met enorme moeilijkheden:
- de labiele situatie van de staten van het Donaugebied;
- de economische en politieke banden van Duitsland met die landen;
- het wantrouwen van Frankrijk en de hardere houding van dat land tegenover
de voormalige vijandelijke staten;
- de onwil van Amerika om financiële en economische lasten op zich te nemen;

Streven. Jaargang 31

174
- de onmogelijkheid waarin Engeland verkeerde om voldoende financiële hulp
te verstrekken aan de Balkanlanden om die aan zich te binden. Vandaar de
inschakeling van de Volkenbond.
Deze problemen vormden het onderwerp van onderhavige doctoraatsthesis, die de
auteur tot stand kon brengen dank zij een driejarig studieverblijf in Engeland. Zeer
belangrijk werk omwille van de inhoud, de analyse, de nota's, de bronnenopgave,
de statistische tabellen waarin de landen van het Donaugebied worden voorgesteld
en een buitengewoon goed uitgewerkt personenregister.
Een noodzakelijk te lezen werk voor studenten in de hedendaagse geschiedenis
en voor deskundigen op het gebied van de buitenlandse politiek. Tevens een model
voor latere analoge studies.
A. van Peteghem

Susan Naquin, Millenarian Rebellion in China
Yale U.P., New Haven/London 1976, 384 pp., £15.75
In het oude China zijn veel volksopstanden geweest, die werden geïnstigeerd door
de leiders van een of ander geheim genootschap. Naar veel van die bewegingen,
vooral die na 1850, o.a. de Taiping, is onderzoek verricht.
De Millenarian Rebellion handelt over een opstand in het jaar 1813, een halve
eeuw eerder dan de opstanden-hausse, en in een periode waarin de
levensomstandigheden nog zeer veel leken op die van het traditionele China. In dat
jaar bestormden leden van de Acht-Trigrammensekte de Verboden stad, met het
doel de keizer te vermoorden. Allen werden gearresteerd en veroordeeld, met als
gelukkig gevolg voor de historici dat de verhoren en officiële papieren betreffende
deze zaak in de papiermolen van het ambtenarenapparaat terechtkwamen en
bewaard bleven.
Op 400 van deze memo's, hoofdzakelijk bekentenissen, baseert de schrijfster
haar boek, en toont zij aan dat de Acht-Trigrammensekte een onderdeel vormde
van de Witte Lotus, een millenaristische geloofsbeweging. Zij beschrijft de
organisatie, religieuze gebruiken en de gelovigen, die in kleine rebelleneenheden
waren onderverdeeld.
Daarbij geeft zij een duidelijk beeld van het gewone leven in China in die tijd,
voorzien van gegevens over kosten van levensonderhoud en de lonen en inkomsten
van de burgers.
Een prachtig boek. Pure geschiedschrijving waarin handelen en doel van de
sekteleden zo'n vaste vorm krijgen, dat je het boek ook als roman gaat waarderen.
F. Sier

Literatuur
Walter van den Broeck, De horzel in de nek
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 433 pp., BF 495
In 1974 publiceerde Walter van den Broeck een curieuze ‘doorkijkroman’, De dag
dat Lester Saigon kwam, waarin hij een depressie van zich af probeerde te schrijven
die ontstaan was uit het ondraaglijk geworden besef muurvast gekneld te zitten in
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wat hij daar het grote Prefabplan noemde. Concreet betekende het een zoeken van
een uitweg uit de impasse van een huwelijk dat hem op een netjes vooraf
uitgestippelde weg deed voortstappen, terwijl alles in hem zich tegen de als maar
meer dominerende structuren verzette. Ook de 5 toneelstukken, geschreven tussen
1971 en 1974 en samen uitgegeven onder de titel De horzel in de nek vertonen elk
nog de sporen van dit verzet.
In Mazelen wordt de structuur van het traditionele huwelijk in vraag gesteld, waarin
de liefde zo netjes gekanaliseerd wordt dat de partners na verloop van jaren tot de
vaststelling komen dat ze heel mooi parallel in dezelfde richting lopen, maar elk op
een andere oever, zodat ze elkaar eigenlijk nooit meer raken, zelfs niet om te
kwetsen, laat staan om lief te hebben. Wat voor Els en Nico begonnen was als een
opwindend spelletje, een avondje partnerruil om de sleur eens te doorbreken, wordt
het breekpunt van een uitgeholde relatie. In Groenten uit Balen en Een andere
Vermeer loopt S. storm tegen de sociaal-economische structuren, die via de
fabrieksschouwen de droom van de ‘kleine man’ omtrent een meer rechtvaardige,
gezondere, betere wereld wegzuigen. In
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Een andere Vermeer wordt het thema van de milieuproblematiek bovendien op
knappe wijze gecombineerd met de theaterproblematiek door een stuk-in-het-stuk.
De hem bekende en vertrouwde onderwijswereld wordt door Van den Broeck op
de korrel genomen in De rekening van het kind. Zoals Jan in Groenten uit Balen en
het echtpaar Vermeer in Een andere Vermeer is in De rekening van het kind de
jonge leraar Taelman de idealistische figuur die tegen de windmolens van de
verstarde structuren vecht. In dit laaste stuk zijn de personages gereduceerd tot
karikaturale types. Niet altijd is de karikatuur de beste manier om een systeem aan
te vallen of voor schut te zetten. De poging van Van den Broeck is op z'n minst
verdienstelijk. Greenwich tenslotte speelt in een milieu als Groenten uit Balen (een
gore arbeiderscité) maar is symbolischer geconcipieerd. Het lijkt erop dat de auteur
zich losmaakt van de onmiddellijke aanleiding tot het schrijven van een toneelstuk
(bv. staking, leraarsperikelen) en zich dieper gaat bezinnen op de menselijke
aspiraties naar rechtvaardigheid, geluk en geborgenheid en de reden waarom die
telkens doorkruist worden.
J. Gerits

Boudewijn van Houten, Hoerenlopen
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 167 pp., BF 255
Hoerenlopen is de als blikvanger bedoelde titel, meegegeven aan 18 artikelen,
geschreven tussen 1968 en 1975, door de thans 38-jarige auteur, die in die periode
voornamelijk in Frankrijk verbleef. De toon van het openingsartikel is echter wel
representatief voor de als tegendraads gepresenteerde, maar in feite bewust op
hun effect berekende reactionaire ideeën die hier geformuleerd zijn. Met Reve deelt
Van Houten de bewondering voor Carmiggelt en koestert hij de diepste afkeer voor
Mulisch. In zijn artikelen mikt onze auteur op het hart van de zwijgende massa,
fulmineert tegen de linkse trendmakers en vindt vrouwen zolang aardig tot hij erop
uitgekeken is.
Ook dit fragment uit een tekst van '74 spreekt voor zichzelf: ‘Ik heb een foto van
de Chileense junta aan mijn muur gehangen. Uit protest tegen de eenzijdige
informatie. Uit een behoefte aan wat rechtvaardigheid binnen mijn kamer. Ik weet
niet wat die junta waard is, maar ik weet wel dat ze meer waard is dan men mij
vertelt’ (p. 142). Ik neem aan dat de auteur thans een foto van Amin aan zijn muur
heeft hangen.
In artikelen over Proust, Flaubert en d'Annunzio worden demystifiërende
kanttekeningen gemaakt, terwijl een brief van S. aan zijn vriend, de agoog, een
genietbare pastiche biedt van het jargon dat zoals een hamelinkse ranonkel meer
en meer mensen inspint. In een vierdelig ‘Interview met mezelf’ stelt de auteur
zichzelf de volgende vraag: ‘Wat vind je van de Nederlandse schrijvers?’ Zijn
antwoord luidt: ‘Nederland heeft geen schrijvers, alleen stuntmannen’ (p. 98). Dat
weet de lezer dan ook weer.
J. Gerits

Piet Valkman, Rode papaver
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 183 pp., BF 255

Streven. Jaargang 31

In deze nieuwe verhalenbundel schrijft Valkman op een vaak sterk onderkoelde
manier over geweld en gewelddadigheid, die zowat overal ter wereld aan de orde
is. In het verhaal De atoomfabriek gaat het om oorlogsherinneringen van de ik-figuur
(zijn vader en een Jood die in het gezin ondergedoken zat werden naar Auschwitz
gedeporteerd) en een puberteitsconflict dat uitmondt in een blijvende haat t.o.v. zijn
vader. In Een rondreis door Vlaanderen krijgt het geweld een sadistische bijklank.
De hoofdfiguur, Rinus, dwingt zijn invalide vriend, die hij ook voortdurend pest, tot
het neerschieten van een schatrijke oom. Met een koffertje barstensvol guldens
trekt het eigenaardige stel door Vlaanderen, waar na een scharrelpartijtje van Rinus,
de rijkswacht hen net toch nog inrekent. De mars van de Trummels beschrijft ‘een
dag uit het leven van Ivan Denisovitsj’ in een strafkamp van de toekomst. Een
onderkoelde en afstandelijke manier van het vertellen van wreedheden treffen we
ook aan in De verrader, het verhaal van de foltering en eliminatie van verdachte
‘linksen’ in een
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Zuidamerikaans land. Kamillekazepiloten of hoe een vliegtuig verkopen aan een
Amerikaanse farmer met twee geile dochters en een delirerende vrouw, is in deze
verhalenserie wat een buitenbeentje. In Helikopter komt weer een andere vorm van
geweld ter sprake: kaping en gijzeling vermengd met verkrachtingsfantasieën. De
verhalen Helikopter, Rode papaver en Ontwikkelingshulp spelen in Zuid-Afrika, waar
de auteur tot 1972 verbleven heeft. Men voelt duidelijk dat hij zich hier op vertrouwd
terrein bevindt. Met deze verhalenserie over diverse vormen van agressie in diverse
landen en situaties speelt de auteur handig en berekend in op de actualiteit. Wie
nog een portie literair geweld verlangt krijgt die hier in een hors d'oeuvre varié
opgediend.
J. Gerits

Karel Jonckheere, Na-Zicht, Manteau, Brussel/Den Haag, 1976, 64 blz.,
f 16,Van Karel Jonckheere verscheen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
de bundel ‘Na-Zicht’.
Het boek opent met een interview van K. Jonckheere met zichzelf: ‘De familienaam
ondervraagd door de voornaam’, waarin hij de jaren die achter hem liggen nog eens
overziet.
Bij zijn zestigste verjaardag verscheen in 1966 ‘De ringen van de boom’. De
gedichten daarin zijn over het algemeen vrij ‘hard’ te noemen.
‘Na-Zicht’ is in vergelijking hiermee veel milder. De bundel is verdeeld in Na-Zicht:
een aantal poëtische gedichten waarin teruggeblikt wordt op het achter hem liggende
leven, en ‘Spiegels’: een aantal parlando-achtige gedichten, vaak met dichtregels
van één woord, waarin op felle toon ingegaan wordt op het thema dood, om tenslotte
te besluiten met ‘Album’: wat toon betreft weer in overeenstemming met deel I en
gaande over de thema's jeugd en liefde, dit alles in verband met het naderende
einde.
Het meest ontroerende gedicht uit de bundel is voor mij ‘Augustus 1951’ over de
blindgeboren zoon Floris (blz. 57).
Het boekje is erg mooi uitgegeven, maar dit mag ook wel voor die prijs.
C. Free

Louis Paul Boon, De Zwarte Hand of het anarchisme van de negentiende
eeuw in het industriestadje Aalst, Amsterdam, De Arbeiderspers Querido, 1976, 295 pp.
Louis Paul Boon heeft met dit boek een soort vervolg geschreven op zijn veelvuldig
bekroonde werk over Pieter Daens. Geduldig opzoekingswerk in het politiearchief
van Aalst, de verslagen van de gemeenteraadszittingen en berichten in lokale
kranten en tijdschriften uit de periode 1885-1906 hebben S. het materiaal geleverd
voor zijn sociaal-historische reconstructie van de anarchistische activiteit in Aalst
en omgeving. Alleen een verteller als Boon kon erin slagen uit die veelheid van
feitjes een vlot leesbaar boek te distilleren. ‘De Zwarte Hand’ is niet zonder meer
een sociale kroniek, het bezit ook kenmerken van de historische roman en het
volksboek.
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Een synthese van de in het boek beschreven anarchistisch geïnspireerde
gewelddaden ontbreekt, zodat de ondertitel ‘of het anarchisme van de 19de eeuw
in het industriestadje Aalst’ bij de lezer te grote verwachtingen wekt die door het
gepresenteerde historische materiaal niet ingelost worden. Zo komt van de beide
hoofdfiguren, de vermoedelijke anarchistenleider Aart Niels en de wegens
zedenfeiten uiteindelijk zelf aangehouden politieman Johan Dabbers, alleen de
laatste sterk uit de verf. Niels is een mysterieuze, schimmige figuur, wiens daden
en motieven duister blijven. Tussen de eerste zin van het boek: ‘Zelfs in de vergeelde
archieven blijven de anarchisten nog steeds in de duisternis verborgen’ en de laatste:
‘Het geheim der “Zwarte Hand” raakte nimmer opgelost. De anarchisten verdwenen,
het politiekorps werd op totaal andere leest geschoeid.’ ligt een lang verhaal dat
uiteindelijk toch maar een tipje van de sluier over het anarchistenbedrijf oplicht.
J. Gerits

Hendrik van Gorp e.a., Kritisch Akkoord 1976, Manteau, Brussel - Den
Haag, 1976, 163 pp., BF 285,-.
Kritisch Akkoord is een bewaarprodukt, de versheid is eraf. De onmiddellijk
geinteresseerde heeft de artikelen al gele-
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zen in de tijdschriften op zijn school- of universiteitsbibliotheek. In boekvorm komen
de door de samenstellers gekozen artikelen binnen handbereik, maar het is de vraag
wat men er op dat ogenblik nog aan heeft. In Kritisch Akkoord 1976 is het opstel
over Joyce van de luciede bijna tachtigjarige G. Walschap interessante en boeiende
lectuur. Ook de bijdrage van J. Kruithof over wat literatuuronderwijs zou moeten en
kunnen zijn gaat allen die met literatuuronderricht belast zijn nu nog ter harte, terwijl
het openingsessay van M. Janssens over ‘Waarheen gaat de literatuur?’ een
erudiete, nog steeds geldende synthese geeft van de verschillende tendenties in
de literatuur in onze huidige maatschappij. De overige artikelen van Martien J.G.
de Jong, Corn. Verhoeven, J.M.J. Sicking, Luc Pay en Ton Anbeek, die resp. de
literatuur benaderen vanuit de kritiek, het filosoferen, de politicologie en de sociologie,
tonen de diversiteit aan waarmee de theorie van de literatuur aangepakt en beoefend
wordt.
J. Gerits

Roobjee, Vincent en Astrid van Gogh verdwijnen in een korenveld
Manteau, Brussel/Den Haag 1977, 361 blz., BF 395
Roobjee, pseudoniem voor Dirk De Vilder, is niet alleen schrijver, maar houdt zich
ook zoals een Claus, Lucebert, Snoek, Conrad e.a. met pastische kunsten bezig.
Voor zijn roman De nachtschrijver ontving hij in 1966 de Leo J. Krynprijs. Zijn
omvangrijk boek dat thans gepubliceerd wordt voegt drie vrij zelfstandig staande
verhalen met een paar kunstgrepen te zamen tot een groteske documentaire over
een kolderachtige operetterevolutie tegen de fascistenbende van president Otto
Vanderhorst die Nederland in haar greep houdt. In de eerste 100 pagina's wordt de
mislukte entree verteld van ene Vincent van Gogh als fotograaf in de filmwereld van
Los Angeles en nadien zijn merkwaardige exodus aan boord van de Karel Doorman,
waar een doodgegane homofiele steward hem in grote moeilijkheden brengt. Nadien
volgt het verhaal van de Algerijnse jongen, Abdel, de ontslagen huisbediende van
Vincents moeder (en dat is dan de verbindingsschakel met het vorige verhaal) die
door wat men een samenloop van omstandigheden noemt bij een groep
Amsterdamse stadsguerrillero's terechtkomt. Het der de deel van het boek wordt
gevormd door het verhaal van Erik Vorster, een hyperverfijnde Brusselse journalist,
die naar Nederland afreist om er de op handen zijnde revolutie tegen dictator
Vanderhorst life mee te maken. Dat Vincent, Abdel en Vorster uiteindelijk door de
auteur op soevereine wijze in dezelfde bunker geplaatst worden waar het
revolutionaire geweld naartoe rolt, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het leesgenot schuilt
voornamelijk in het groteske van elke aparte situatie zelf, in de vele allusies op
bekende namen en feiten, in het parodiëren van zowel het heimwee naar rechts als
de beunhazerij van links. En dit alles wordt ingekaderd in een decadent decor dat
het pseudo-karakter van de personages nog versterkt. De dubbele bodem van het
boek bestaat er nu in dat door het spel met namen en de vele toespelingen op de
maatschappelijke realiteit buiten het boek de onmacht van de huidige generatie
wordt gedemonstreerd. De personages zijn nooit zichzelf maar herhalen alleen de
rollen die vóór hen al lang gespeeld werden. Zij verdoezelen hun impotentie op
briljante of sullige wijze. Je kan er 360 pagina's om grimlachen.
J. Gerits
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Feng Meng-long, De drie woorden
Meuenhof, Amsterdam 1976, 251 blz., f 34,50
Dit boek is het resultaat van de samenwerking van de stichting De Oosterse
Bibliotheek en Meulenhof. De stichting stelt zich ten doel literaire klassieken van
oosterse taalgebieden direct in het Nederlands te vertalen en ze zodoende
toegankelijk te maken voor het grote publiek.
‘De drie woorden’ is het tweede deel uit de serie de Oosterse Bibliotheek en
bestaat uit vijf verhalen, geselecteerd uit de 120 verhalen die Feng Meng-long ons
heeft nagelaten. Zij vertellen over het leven en de begeerten van de gewone man
in het China van de zestiende eeuw, vol avontuur en een vleugje seks. De novellen
zijn vertaald door W.L. Idema, die samen met D.R. Jonker reeds
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eerder in De Aap Van Begeerte, uitgegeven door de Arbeiderspers, verhalen van
Feng Meng-long selecteerde en vertaalde.
Door zijn taalgebruik weet de vertaler het oorspronkelijke karakter van de novellen
te behouden en waan je je met de meester-verteller Feng in één kamer. Een mooi
document dat je in één adem uitleest.
F. Sier

Heinrich Böll, Einmischung erwünscht. Schriften zur Zeit. Kiepenheuer
& Wisch, Köln, 1977, 402 pp., DM 29,80.
Een verzameling van een groot aantal verschillende essays over zeer verschillende
onderwerpen. Men kan echter zeggen dat zij allemaal één ding gemeen hebben:
bezorgdheid over Duitsland en over de vrijheid in de wereld in het algemeen. Men
hoort in alles de klanken van Heine's ‘Deutschland ein Wintermärchen’. Een
bezorgdheid die men delen kan, ook als men geen Duitser is. Het dilemma, bedanken
voor het staatsburgerschap of meeblijven doen is invoelbaar. Toch overdrijft Böll
op een bepaald punt, namelijk waar hij deze problematiek als zuiver Duits beschouwt
en herhaaldelijk stelt dat burgers van andere staten zich deze toestanden niet kunnen
indenken. In feite bestaat in ons land dezelfde onverschilligheid ten opzichte van
de vrijheidsrechten als daar. In beide landen beschermt de overheid deze rechten
formeel nog, maar een groot deel van het publiek staat er, zolang het niet over de
Sovjet-Unie gaat, volledig onverschillig tegenover. Sterker, toen onlangs door een
vergissing van het ministerie van justitie in ons land werd bekend gemaakt, dat ter
betere bestrijding van onwettig wapenbezit een groot aantal vrijheidsrechten zou
worden ingetrokken, juichte een groot deel van de pers en het grote publiek achtte
dit niet anders dan normaal. Böll moet begrijpen dat hij tot een elite, of beter
voorhoede, behoort die wat om de vrijheidsrechten geeft en ze ook nodig heeft. De
grote massa wil niet over politiek praten en wil dan ook geen vrijheid van
meningsuiting. Men is tevreden indien men over sport, mode, misdaad en
t.v.-persoonlijkheden kan praten. Heidegger zou gezegd hebben dat de mens die
in het men is ondergegaan, tevreden is als zijn uit verveling ontstane nieuwsgierigheid
bevredigd wordt. Informatie die verplicht tot denken, wil hij niet. Toch is die vrijheid
van meningsuiting nodig ook voor de verdere geestelijke ontwikkeling van die massa
en voor de mogelijkheid voor ieder lid van die massa om aan dat alleen maar
men-zijn te ontsnappen en mens te worden. Dit is het tragisch dilemma dat de
achtergrond vormt van deze essays van Böll.
C.J. Boscheurne

P. Piwitt & P. Rühmkorff (Hrsg.), Literaturmagazin 5, Rowohlt, Hamburg,
1976, 250 pp.
Van een tijdschrift dat uitgegeven wordt als een pocket verwacht de lezer eigenaardig
genoeg ‘meer’. Vooral dan wanneer het de beloftevolle titel draagt: ‘Das Vergehen
von Hören und Sehen - Aspekte der Kulturvernichtung’... Enkele opstellen (o.a. dat
van Peter Schneider) zijn het lezen waard, maar het doorsneeniveau evenaart
zelden bv. Kursbuch. Het thema wordt doorgaans al te anecdotisch behandeld, en
de verschillende auteurs ontsnappen daar enkel aan door erg subjectief te worden.
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De lyriek en de poëzie liggen dus vanzelfsprekend (?) in het verlengde van deze
essayistiek. Ik blijf echter met een zeker onbehagen zitten, misschien mede omdat
mijn verwachtingen i.v.m. dit soort publicaties nogal hoog liggen. Hoe dan ook:
imitaties in het Nederlandstalig taalgebied zouden natuurlijk welkom zijn!
Eric De Kuyper

Hans Henning, Faust Bibliographie Teil III Das Faust Thema neben und
nach Goethe
Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 1976, 472 pp., M 45,Een bibliografie die niet alleen alle uitgaven noemt van Faustboeken en werken
over gelijksoortige thema's sinds Goethe, maar buitendien een overzicht geeft van
muziek, opera, pantomime en films die betrekking hebben op dit thema. Niet alleen
voorzover dat alles in het duitstalig gebied verschenen is, maar ook wat er in de
rest van de wereld
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verscheen, wordt vermeld. Het valt daarbij op hoe povertjes Nederland, zelfs in
vergelijking met Denemarken, daarbij uit de bus komt.
Een nuttig boek voor hen die zich nogmaals aan een Faust-beschouwing willen
wagen, maar met zijn 4741 nummers ook wel wat ontmoedigend, vooral als men
rekent dat de voorafgaande delen dikker zijn.
C.J. Boschheurne

Theater
Werner Helmich, Die Allegorie im französischen Theater des 15. und
16. Jahrhunderts. I. Das religiöse Theater, Max Niemeyer, Tübingen
1976, 404 pp., DM 102, -. (Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie Bd 156)
Langs de allegorie als retorisch-stilistische techniek om die aanleiding heeft gegeven
tot een dramatisch subgenre, de moraliteit, benadert S. in deze grondige studie dat
Franse theater dat nog volkomen in de christelijk-ideële sfeer van de middeleeuwen
leeft, terwijl rondom de nieuwe dramatische vormen geïntroduceerd worden. Vanuit
een principiële benadering van de dichotomie tussen tekstinterpretatie en theatrale
uitbeeldingsintentie beschrijft hij fenomenologisch welke genrekenmerken op te
diepen vallen. Dat vergt een diepgaande discussie (tegen vele vakgenoten in) van
werkbegrippen als fictie en fictiviteit, allegoresis, personificatie. In uitvoerige
hoofdstukken behandelt hij systematisch de dramatische figuren (conventies van
de personificerende uitbeelding, de vertegenwoordigers van het species mens,
allegorische instanties (die geen ‘mens’ verbeelden, metafysische personen), de
dramatische wereld (relaties tussen figuren, relaties binnen de dramatische
behandeling, de hiërarchisering van de allegorie), de allegorische handeling (‘weg’
als stramien, de motieven als gevecht(psychmachia) en juridisch proces, de
ambiguïteit tussen fictief-reële personen en allegorische idee-personages).
Fundamenteel is uiteraard de didactische intentie, tevens de principiële discussie
van het (platonische, maar christelijk-geadopteerde) ideerealisme als afkeer van
de mimesis van de ding-wereld. In dit 1e deel worden enkel de religieus-didactische
drama's geausculteerd, in een 2e deel zullen de politiekgeloofspolemische teksten
een beurt krijgen. Ondertussen is er al wel aandacht voor de allegorische
ingrediënten in dramatische teksten die geen moraliteit-identiteit hebben verworven,
zoals dat het geval is in sommige late mysteriespelen, in protestants-afwijkende
teksten en in het oeuvre van de bekende Marguerite de Navarre waarin de
esthetisering van objectief-allegorische waarden een heel eigen, in elk geval
afwijkende functie realiseert. Het resultaat van deze studie is de ontdekking van
volkomen nieuwe waarden binnen een subgenre en van een vracht aspecten die
mede de cultuurhistorische variatie op een snijlijn binnen de geschiedenis
documenteren met bijzondere reliëfgegevens.
C. Tindemans

Edda Fuhrich-Leister und Gisela Prosswitz, Max Reinhardt in Amerika.
Otto Müller, Salzburg 1976, 458 pp., Ln., öS. 400,-.
(Publikation der Max-Reinhardt-Forschungsstätte V)
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Gedragen door zijn grote Europese faam als regisseur, toont M. Reinhardt al in
1912 zijn kunnen in het gastspel Sumurun; hij keert terug in 1924 om The Miracle
(C. Vollmoeller) te regisseren en toert eind 1927 - begin 1928 rond met zijn Berlijnse
en Weense troep. De gelegenheidsbeurten worden in 1934 verplichtingen als hij
de USA in ballingschap opzoekt en het leven meteen erg moeilijk wordt. Hij tracht
Salzburg te copiëren in Californië (1934, Midsummernight's Dream, waarvan hij in
1935 ook een film maakt; 1938, Faust 1), richt een Workshop in te Hollywood
(1938-41) als poging tot herhaling van zijn theateropleidingssysteem, en tracht
moeizaam grote voorstellingen op te zetten die alle min of meer mislukken, niet
artistiek, enkel commercieel (1937, The Eternal Road (F. Werfel); 1938, The Merchant
of Yonkers (Th. Wilder); 1942, Rosalinda (Die Fledermaus); 1943, Sons and Soldiers
(I. Shaw)). Het gewicht van deze tijd ligt uiteraard op de artistieke intentie van
Reinhardt; hij heeft zich kennelijk nooit gerealiseerd dat in de USA een
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totaal ander theatersysteem gold, terwijl hij constant heeft geprobeerd zijn vertrouwde
opvattingen over te planten. De samenstelsters hebben tijdens hun onderzoek een
heleboel onbekende geschriften opgediept en die worden intelligent in hun
chronologisch verhaal gevlochten. Mede daardoor gaan ze niet in de plaats staan
van de lezer maar laten de documenten heel erg correct zelf spreken. Ofschoon de
vertaling van Engelstalige documenten in alleen Duitse tekst de bronnenwaarde
toch wel aantast.
C. Tindemans

Rolf Breuer, Die Kunst der Paradoxie. Sinnsuche und Scheitern bei
Samuel Beckett, (Kritische Information 45), Wilhelm Fink, München,
1976, 171 pp., DM. 19,80.
Betty Rojtman, Forme et signification dans le théâtre de Beckett, A.G.
Nizet, Paris, 1976, 245 pp., FF. 42,80.
R. Breuer benadert Becketts oeuvre lan gshetmoti ef van de ‘queeste’, het zoeken
van een zin (in dit leven), de tocht doorheen het labyrint. Deze thematische structuur
treft S. aan in het prozawerk tot zowat 1966, met de trilogie als hoogtepunt; wat
daarna komt, is onovertuigend want of herhaling of weigering. Deze rastertechniek
(motief over het werk heen zodat adequaatheid van de thesis blijkt en elk verschil
tot de autostructuur behoort) leidt tot belangrijke interpretatievernieuwing en de
filosofische achtergronden van Beckett (existentialisme vóór de modebeweging)
worden evident. B. Rojtman benadert de dramatische teksten met een eclectisch
analyseapparaat uit toch vooral het semiotische (Frans-structuralistische) atelier en
ze werkt een regoureuze categorisering uit tot enkel nog splinters overblijven. Over
alles heen ligt de methodiek van de spanningsopbouw via diverse ‘systemen’; ze
ontraadselt het paradigma van de continuïteit (plot én tijdsstructuur) waardoor
labiliteits- (dispersie, contractie, confusie, inertie) en permanentie-mechanismen
(vertraging, inversie, spanning theater-realiteit) onderscheidbaar worden. De
case-study evolueert langs deze ijzig-methodische expeditie naar een systeemmodel
waarin het eigentijdse, niet-klassieke drama in belangrijke mate valt onder te brengen.
C. Tindemans

Heinz Kosok, Hrsg., Das englische Drama im 18. und 19. Jahrhundert.
Interpretationen, 379 pp., DM. 42,-.
Horst Oppel, Hrsg., Das englische Drama der Gegenwart.
Interpretationen, 262 pp., DM. 40,-.
Erich Schmidt, Berlin, 1976.
In beide degelijke verzamelingen interpretaties van individuele drama's staan dezelfde
werk- en selectieprincipes op de voorgrond: reliëf binnen en over de tijd heen.
Uiteraard ligt dat voor Kosoks bundel wat anders; over 200 jaar genomen doet er
zich een veel grotere wijziging in vorm en inhoud voor dan in de laatste 20 jaar die
Oppel als opdracht heeft. Binnen deze moeizame taakstelling heeft Kosok zowat
alle denkbare aspecten in overweging genomen (theaterbestel, architectuur,
uitbatingssysteem, esthetische wijzigingen, vormevolutie, receptie, sociale promotie,
periodische representativiteit, genregegevens, actualiteitsrelaties e.a.) om uiteindelijk
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zijn keuze van 25 teksten te staven (die overigens ook voortreffelijk bibliografisch
gesteund wordt). Mag elke interpretatie zich concentreren op één bijzonder stuk
per auteur, het totale beeld van de auteur omringt uitstekend de precieze analyse,
terwijl de methodiek van de interpretanten niet op één criterium werd vastgelegd
maar alle kanten opmag: personage, thema, structuur, symbool, taal, materie, genre,
theater, dramaturgie, receptie, sociaal-historische relevantie, politieke relatie. De
auteurs beginnen bij C. Cibber, G. Farquhar, J. Addison e.d. en reiken via Byron,
R. Browning maar ook D. Boucicault, T. Taylor of Th. Robertson tot Shaw, Pinero,
Yeats, Wilde en H.A. Jones. Oppel plaatst als ontwikkelingscriterium voorop de
houding van de auteur tegenover het verschijnsel ‘Life’ en komt uiteraard tot vreemde
vaststellingen die analytisch eveneens voortreffelijk aangebracht worden. Hier is
de selectie iets behoudender, althans worden de meest recente auteurs nog niet
voor vol opgenomen; het gaat van B. Behan, N.F.
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Simpson, G. Cooper over B. Friel, P. Shaffer, A. Wesker, S. Beckett, J. Hopkins, A.
Plater naar J. Saunders, D. Hare, H. Pinter, E. Bond en J. Arden-M. d'Arcy. De
essays zijn voorzien van alle informatie en bezitten stuk voor stuk een eigen
methodische opzet terwijl ze een evaluatie niet uit de weg gaan. Beide publicaties
zijn voortreffelijk studiemateriaal, echt niet alleen voor plichtstudenten.
C. Tindemans

Joachim Fiebach, Hrsg., Sowjetische Regisseure über ihr Theater,
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1976, 328 pp., pb., M.
12,-.
De ons doorgaans ontoegankelijke opstellen i.v.m. het theater zoals opgevat in de
Sovjet-Unie, worden hier selectief (uit de recente jaargangen van het officiële
tijdschrift Teatr) voorgelegd. De grote heren ons ook hier bekend (N. Ochlopkow,
G. Towstonogow, J. Ljoebimow, A. Gontsjarow) staan er midden de meer nationale
vaklui (K. Ird, V. Panso, A. Mambetow, D. Aleksidse, C. Majbalijew, uit Estland en
Georgië). De erg voorzichtige inleider (die in een uitleidend opstel breed maar veilig
de historische toer opgaat) heeft de gekozen fragmenten nochtans een principiële
ondergrond meegegeven: de erfenis van Stanislavskij resp. Meyerhold. Ideologische
volzinnen komen schaars voor omdat de integratie in het regiem toch al
vanzelfsprekend is. Maar de uitdrukkingsvorm, de instrumentalisering, het
toeschouwerseffect, de rolconstructie, de scenografische doctrine staan er polemisch
en wel afgedrukt. Voor ons zijn ze de aandacht meer dan waard, niet enkel omdat
ze de continue discussie over het hoe en waarom van het theater illustreren, maar
vooral omdat de punten van overeenkomst en verschil wezenlijke code-opties
uitmaken in ook ons theater. De universaliteit van het theater wordt daardoor,
ondanks alle accentverschillen, voortreffelijk zichtbaar.
C. Tindemans

Wilhelm Friese, Hrsg., Ibsen auf der deutschen Bühne. Texte zur
Rezeption,
(dt 38), Max Niemeyer, Tübingen, 1976, 150 pp., DM. 12,80.
De Noorse toneelauteur H. Ibsen (1828-1906) kwam in Duitsland op het repertoire
(voor het eerst in 1876) door een misverstand; in de laatromantische (en
prenazistische) euforie voor de Noordse mythologie sleepte men elke Skandinaaf
voor het voetlicht. Het succes was er niet meteen en een taaie strijd van de
generaties volgde tot de sociale en symbolistische drama's Ibsen regelrecht
promoveerden tot een oereigen Duitser. Deze kritische gevechten liggen in dit
studieboek voortreffelijk gerapporteerd met heet-van-de-naald-reacties van bekwame
critici als F. Spielhagen (1880), O. Brahm (1886), Th. Fontane (1887), G. Brandes
(1890), E. Reich (1891), F. Mehring (1893), H. von Hofmannsthal (1893), A. Kerr
(1896), H. Bahr (1902) en S. Jacobsohn (1914). De boog wordt wat willekeurig toch
uitgespannen tot de recente Ibsen-receptie met waardevolle en aantrekkelijke
opstellen van J. Kaiser (1964) en G. Rühle (1971).
C. Tindemans
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Evalouise Panzner, Franz Xaver Kroetz und seine Rezeption (LGW 23),
E. Klett, Stuttgart, 1976, 117 pp., DM. 13,90.
Besluiteloos tussen pamflet en monografietje benadert S. de nog steeds wat
onduidelijke waarde van de Westduitse maatschappijkritische theaterauteur F.X.
Kroetz hoofdzakelijk langs de chronologische receptie van de theaterkritiek. Dat
geeft telkens aanleiding tot betweterige verwerping van die publieke beoordelingen;
het betekent meteen ook dat de eigen aard, de specifieke signatuur van Kroetz
alleen ex negativo wordt voorgesteld. Daarom is het resultaat toch slechts te
waarderen als een eerste aanloop tot materiaalverzameling en blijft S.'s opinie i.v.m.
de onaantastbare geldigheid van Kroetz' werk hoogst omzichtig te hanteren.
Documentwaarde daarentegen heeft de ruime selectie (textueel overgedrukt) van
de literair-dramatische kritiek op Kroetz' produktie in de Duitse Bondsrepubliek.
C. Tindemans
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Karin Kersten - Caroline Neubaur, Hrsg., Grand Guignol. Das Vergnügen,
tausend Tode zu sterben. Frankreichs blutiges Theater, K. Wagenbach,
Berlin, 1976, 127 pp., DM. 6,50.
Dit prettig-leesbare bladerboekje geeft in vlugge trekken de ware natuur aan van
het kippeveltheater dat als Grand Guignol een uniek historisch theaterfenomeen in
Frankrijk is geweest. Met perscommentaren, fragmenten uit het repretoire,
auteurseloges, parodie en zelfs een Duits equivalent (van H. Mann) lopen de auteurs
ook even op een diepteanalytische dimensie toe die via F. Kafka, E. Jones, R.
Walser, C. Clément en R. Barthes het beruchte symptoom terecht lokaliseert in
existentiële levensgebieden: metafysische rillingen!
C. Tindemans

Kurt Becsi (Hrsg.), Die Bühne als kosmischer Raum. Zum
Bühnenbildschaffen von Günther Schneider-Siemssen
Bergland Verlag, Wien 1976, 119 pp., 30 Bilder, öS. 130,Weifelend tussen vriendendienst en accurate ontleding tracht een aantal heren
(auteur, professor, criticus en regisseur) hun visie neer te leggen over het
scenografische ontwerpgeheel van de huidige Oostenrijkse kunstenaar G.
Schneider-Siemssen. Typerend voor deze man is zijn galactische verbeelding die
welsprekend in afbeelding opgevangen is (zwartwit) en exclusief voor sterke
ruimteopera geconcipieerd is. De heren-van-dienst wijken te gemakkelijk terug naar
lyrische en irrationele beschrijving van indrukken en intenties maar geven nauwelijks
de materieeltechnische kant aan waardoor deze verbeeldingen ingepast raken in
de reële wereld van het illusie-theater.
C. Tindemans

Friedrich Dürrenmatt, Gespräch mit Heinz Ludwig Arnold
Verlag der Arche, Zürich, 1976, 86 pp., sFr. 11,80
Jan Knopf, Friedrich Dürrenmatt
(Autorenbücher 3) C.H. Beck-edition text + kritik, München, 1976, 173
pp., DM. 8,Beter dan in vlugge conjunctuurboekjes van dit slag gebruikelijk is, legt J. Knopf
nadruk op de betekenis van F. Dürrenmatt als tijdgenoot via zijn dramatische
produktie door in fijndetaillerende maar scherpgeschreven hoofdstukjes zowel de
chronologie te behartigen en dus de evolutiecurve uit te tekenen als tegelijk de
onderscheidende kenmerken naar voren te halen. Is het zijn stelling dat in
Dürrenmatts thematiek en vormcode meer spitse en wrange standpunten en
houdingen zijn aan te treffen dan doorgaans bekend wordt, dan weerlegt hij tevens
door zijn eerlijke grondigheid en ruime aandacht Dürrenmatts interview-ontgoocheling
dat de kritiek er eigenlijk nooit toe bereid is geweest op zijn inhoudelijke suggesties
in te gaan. Het gesprek bevat overigens, naast geklets, enkele zo opmerkelijke
uitspraken en bekentenissen (over o.m. engagement, werkwijze, relatie tot het
theater) dat deze tekst niet uit de vakliteratuur weggehouden mag worden.
C. Tindemans
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Michel Corvin, Le Théâre de recherche entre les deux guerres
Le laboratoire Art et Action La Cité-L'Age d'Homme, Lausanne, 1976,
535 pp. (geïll.), sFr. 65,Tussen 1919 en 1933 werkten te Parijs Louise Lara, actrice, en Edouard Autant,
architect, buiten het officiële en commerciële theatercircuit om, aan een eigen poging
om experimenteel de theaterkunst vooruit te brengen. Het is de bekende
geschiedenis van vallen, opstaan en herbeginnen. S. probeert dit heroïsch te doen
klinken terwijl het uiteraard vooral een doelbewust moeten vanuit zelfbepaalde
behoefte is geweest. Resultaten hebben ze met hun uitermate boeiende werk niet
behaald; het officiële theater wou van hen en van hun werkwil niet weten. Wat het
allemaal heeft ingehouden, welke principes aan de grondslag hebben gelegen,
welke aspecten op welke wijze in welke experimenten werden uitgetest en met welk
intrinsiek resultaat, wordt in deze studie verhaald; ze heeft geen aandacht voor de
chronologie en de feiten maar concentreert zich op de impulsen, de argumenten,
de deelresultaten en is er op
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deze manier toe in staat een beoordeling voor te leggen die de historische tijd
overschrijdt en de theatermakers van vandaag principieel kan aanspreken.
C. Tindemans

Klaus Harro Hilzinger, Die Dramaturgie des dokumentarischen Theaters
Max Niemeyer, Tübingen 1976, 159 pp., DM 32,Lawrence Baron, Arnold Heidsieck, Reinhold Grimm, Reinhard Theisz,
Ideologiekritische Studien zur Literatur II
Herbert Lang, Bern/Frankfurt 1975, 157 pp., sFr. 32,Günther Rühle, Theater in unserer Zeit
(St. 325) Suhrkamp, Frankfurt 1976, 320 pp. (geïll.), DM 9,De theaterjaren 60 worden in kaart gebracht en ingevoegd in het reliëf van idee en
tijd. Hilzinger tracht achter de grondgedachte van het documententheater te komen
en hypothetiseert: kritische receptie en actualisering van het voorbije,
universaliserende afbeelding van het historisch-incidentele en functionalisering van
de voorbije realiteit tot een model van vandaag en morgen. Deze kenmerkende
postulaten adstrueert hij in een serie dramatische teksten die volgens de illusie- en
Verfremdungsimpuls, het geschiedenisgehalte en modelkarakter, en het evenwicht
tussen realiteit en fictie geanalyseerd worden. Zijn neiging tot abstrahering leidt af
en toe tot nauwelijks te volgen conclusies maar het lijdt geen twijfel dat hij schema
en inzicht brengt in wat te gemakkelijk als een tijdsmode werd opgevat. R. Theisz
tracht de jaren 20 (met Piscator) en 60 op één gelijke noemer te brengen en maakt
gebruik van materiële factoren: het genre staat of valt met de aan- of afwezigheid
van een historisch document als fundament en vertrekbasis; als voorbeelden
behandelt hij teksten van A. Paquet resp. T. Dorst, en hij komt tot de (wel niet
verrassende, ofschoon dit model dan weer niet bij Hilzinger voorkomt) conclusie
dat dit genre de functie van een ‘tribunaal’ heeft opgeëist. De overige auteurs in
deze bundel behandelen de anarchist E. Mühsam, psychologische mechanismen
in Brechts werk tot 1932 en Germaans-fascistische interpretaties van het Dürermotief
van ridder, dood en duivel. Centraal hier veel dichter bij de preoccupaties van de
jaren 60 zelf wordt gebracht, zoals overigens alle bijdragen trachten de tijd op de
voet te volgen zoals hij op het theater heeft ingewerkt en zoals hij van het theater
afleesbaar en betekend werd gemaakt. Alle bijdragen zijn van een hoog analytisch
niveau en ze vormen samen een zinvolle actualiteitsgeschiedenis, zowel inhoudelijk
als stijlesthetisch.
C. Tindemans

Gisèle Feal, Le théâtre de Crommelynck. Erotisme et spiritualité. Lettres
Modernes-Minard, Paris 1976, 223 pp., FF 48,-.
Omdat S. het onrechtvaardig acht dat de Belgische Franstalige toneelauteur F.
Crommelynck (1886-1975) naar de randlijn in de geschiedenis en het repertoire is
verdrongen, heeft ze een grondige verkenning van zijn oeuvre (7 teksten) opgezet
bij middel van de psychoanalytische methode. Door een al bij al soepel hanteren
van vaak moeilijke seksueeltheoretische en mythische begrippen slaagt ze er
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ongetwijfeld in deze auteur een nieuwe dimensie en geldigheid te geven. Het
narratieve aspect verdwijnt nagenoeg volkomen op de achtergrond en de intrige
blijkt helemaal ingenomen door archetypische houdingen en relaties waarin de
(eeuwige) strijd tussen lichaam en geest, materie en bewustzijn niet enkel wordt
verhaald maar zeker ook in originele constellaties verbeeld. De ‘vrouw’ onder welke
gedaante en met welke inhoud/functie ook, wordt geleidelijk uit de interpretatiesfeer
van het onbewuste weggehaald en de ‘man’ wordt in toenemende zin geprojecteerd
als een belichaming van het geestelijke. Deze interpretaties worden indrukwekkend
geargumenteerd en Crommelynck blijkt inderdaad een heel eigen verklaring van
de mythologie in deze wereld te hebben aangedurfd. Dat deze diepere intentie
totnogtoe amper opgemerkt werd, heeft echter veel te maken met de
moeilijkheidsgraad waarmee deze funderingen ook theatraal waar te nemen vallen,
een aspect waar deze studie opvallend over zwijgt.
C. Tindemans
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Jeanyves Guérin, Le théâtre d'Audiberti et le baroque, Klincksieck,
Paris, 1976, 241 pp., FF. 64,-.
‘Barok’ is een kwalificatiewoord dat de literaire kritiek vlug en al te graag hanteert
wanneer een auteur niet helemaal de kanselarijstijl blijkt te beoefenen. In J.
Audiberti's uitbundige woordcascades is dan ook unaniem een revocatie van de
historische barok gezien. Mijn barok blijkt echter niet die van jou te zijn en S. weet
de besprekingen door de erkende critici zo uit te lezen dat de meest heterogene
toonaarden te bekennen vallen. Hij houdt dus als werkthesis over: wat is er in dit
oeuvre te bevestigen en terug te vinden i.v.m. die zgn. barokke kwaliteit? M.a.w.
het wordt een onderzoek naar het gehalte van vakbegrippen en in hoeverre
historisch-vastgelegde inhouden en waarden over te brengen zijn naar qua
schrijfperiode daarvan sterk afwijkende tijden. Hij houdt bijgevolg de gecodificeerde
begrippen van ‘de’ barok aan en gaat na hoe die bij Audiberti zijn terug te vinden
en, zo ja, of daaraan dezelfde waarden worden toegekend. Het resultaat viel te
voorspellen: het woordgegoochel slaat nergens op een historische correctheid van
barok. Dit negatieve resultaat (dat echter nauwelijks aanleiding gunt om dan de
eigen code van Audiberti voldoende accuraat op te tekenen) wordt echter methodisch
bereikt via een grondig depouilleringsproces waarin achtereenvolgens ter sprake
komen (wat al te hermeneutisch-intuïtief beoordelend toch): religiositeit,
geschiedenisinterpretatie, wereldbeeld (‘l'abhumanisme’), de evasiedrang, de
metamorfose, het Don-Juan-motief, de maskerade (die logisch tot ‘theater’ leidt),
de dramaturgie, het verbalisme (in regelrechte boulevardversie) de ‘stijl’, de gratuïete
overdaad.
C. Tindemans

Eva Figes, Tragedy and Social Evolution
John Calder, London 1976, 170 pp., £5.95
Driek Van der Sterren, Oedipe. Une étude psychanalytique d'après les
tragédies de Sophocle
(Le Fil Rouge) Presses Universitaires de France, Paris 1976, 169 pp.,
FF. 38,E. Figes behandelt, in haar kriskrastocht doorheen de tijden, de tragedie niet als
een literairhistorisch af te bakenen vormgenre, maar als een antropologisch
verschijnsel dat zich binnen de dramasystematische context historisch als
voorkeuridee gemanifesteerd heeft. Vanuit het rituele in gemeenschapsverband
diept ze functionele aspecten op die zich geconcretiseerd laten weervinden in de
dramatische genrethematiek, waarbij echter m.i. het vitale onderscheid tussen het
dramatische en het tragische wazig wordt. Aan de hand van topoi als koningdom,
dood, vrouw en hiërarchie wordt de evolutie van de tragedie teruggebracht tot de
continuïteit van de kern, mythe en rite, waarbij geen plaats is voor bv. hubris. Van
der Sterren heeft geen last van enige antropologische behoefte en sociale identiteit,
hij reduceert het oeuvre van Sophocles integraal tot seksualistische ideeën. De
verdienste van deze studie (reeds in 1948; de auteur is Nederlander) ligt in de
duidelijke uiteenzetting van de richtconcepten van de psychoanalyse in literaire
toepassing. Overtuigend klinkt daarbij zijn betoog dat vele feilen bij vertalers en
filologen te interpreteren zijn als het terugschrikken van deze eerbiedwaardige lieden
voor het vreselijke inzicht in hun bereikte conclusie.
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C. Tindemans

William Dolby, A History of Chinese Drama
Paul Elek, London, 1976, 327 pp., £9,75
In wat voor zowel de geïnteresseerde leek als de vaksinoloog een boeiende
uiteenzetting is, doorloopt S. de ingewikkelde en veelfacettige geschiedenis van het
drama en theater in China, van de eerste bronnen tot eind 1974. Het (onvermijdelijke)
encyclopedische gedeelte (des te moeilijker omdat de terminologie zich niet in
onmiddellijke correspondentie met de Westeuropese dramatische conventie laat
omzetten) wordt zo levendig mogelijk verspreid over een
historiografisch-chronologische uiteenzetting die de poëtologische, de
musicologische, de scenische, de publieksreceptieve en de maatschappelijk-politieke
voorwaarden en eigenschappen
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behandelt. Bovendien is aan het groeiverhaal een aantal tekstfragmenten toegevoegd
die de eigen kenmerken van de diverse stadia heel bevattelijk meedelen zonder
een anthologiekarakter aan te nemen. S. is erin geslaagd in het verwarrende
veelvoud van dramatische en theatrale tegenstrijdigheden binnen dit onmetelijke
woongebied een gebonden perspectief te ontdekken dat synthetisch durft te zijn en
toch de vele uitstaande vragen niet verzwijgt, dat bijgevolg het peil van de huidige
kennis gevat ter beschikking stelt en een verantwoorde voorstelling brengt van de
problemen die nog op verklaring wachten, terwijl ondertussen toch een inzicht wordt
verschaft dat bij het wellicht ruimere contact met dit theatergebied in de volgende
decennia introducerend begrip weet te brengen.
C. Tindemans

John Loftis, Richard Sothern, Marion Jones & A.H. Scouten, The Revels
History of Drama in English. Volume V: 1660-1750, (UP 596), Methuen,
London, 1976, 331 pp. (geïll.), hb., £13, -, pb., £6,95.
Het verblijdend-snelle tempo waarmee zich de delen van deze imponerende
geschiedenis opvolgen, heeft uiteraard te maken met de vakkundigheid van de
medewerkers; terwijl ieder van hen op zijn expertendomein de fundamentele
informatie verbindt met een globaliserende tendensensynthese, vervalt niemand in
de akelige voetnotenmanie die elke historische rimpel ook nog fundamenteel wenst
te maken. In dit 5e deel dat de periode tussen de Cromwelltijd en de successen van
de liberale burgerlijkheid insluit, behandelt J. Loftis de sociaal-literaire context: hof,
scène, publiek, dramatische theorie, ‘sentimentalism’, bronnen en stand van het
wetenschappelijke onderzoek. R. Southern neemt de strikte theatergeschiedenis
(schouwburg, gezelschap en scenografie), M. Jones de acteurs en het repertoire
voor zijn (haar) rekening. A. Scouten is het uitvoerigst met een genetische en
individuele analyse van de dramatische auteurs: de Restoration-comedie, de
professionalisering, de komischdidactische auteurs, de farce en de burleske, de
(heroïsche) tragedie, de dramatische opera, met auteurs van Dryden tot Wycherley,
van Behn tot Farquhar, van R. Steele tot Fielding, van J. Gay tot R. Sohtherne.
C. Tindemans

George Parfitt, Ben Jonson: Public Poet and Private Man. J.M. Dent,
London, 1976, 181 pp., £5,95.
S. maakt er meteen geen geheim van dat hem een andere Ben Jonson voor ogen
staat dan de gebruikelijke die inderdaad te sterk in de dualiteit tot Shakespeare
wordt geplaatst en daarbij onder deze rivaliteit aan autonome waarde inboet. S.
plaatst hem integendeel in het centrum van zijn onmiddellijke tijd, niet als
cultuurmonument maar als elementair tijdgenoot die in zijn vak, het componeren
voor het theater, deze tijd neer wenst te leggen en geldig te maken. Daartoe
onderneemt S. een zorgvuldig geargumenteerde reeks van deelsyntheses over
Jonsons karakter, reputatie, taalgebruik, klassieke afhankelijkheid,
maatschappijbeeld, auteursrol in deze maatschappij, theaterfundering. Hij weet
duidelijk te maken dat de ‘originaltieit’ van Jonson juist bestaat in het
generatiebewustzijn op de grens van getemperde feodaliteit naar systematisch
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parlementarisme; misschien is dat bewustzijn t.o. Shakespeare inderdaad een
stuk(je) behoudender, maar in elk geval ook meer open t.o. de rechtstreekse
tijdsproblemen. En precies deze factor is het sluitstuk op alle dramaturgische en
inhoudelijke code-aspecten bij deze Jonson.
C. Tindemans

Michael R. Booth, ed., English Plays of the Nineteenth Century. Vol. 5.
Pantomimes, Extravaganzas and Burlesques. Clarendon Press: Oxford
UP 1976, 534 pp., £12.50.
De 9 teksten in het slotdeel van deze grootse collectie opgenomen, zijn zo in-Brits
dat iets overeenkomstigs in de continentale traditie van het theater niet te bedenken
valt; en zelfs de (Britse) compilator heeft er nogal wat moeite mee om een sluitende
beschrijving en
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bepaling aan te bieden. Deze genres (niet zonder meer populistisch te noemen
zoals wel eens gebeurt, want de aanspreekbaarheid liep door de sociaal-intellectuele
klassen heen) zijn in elk geval niet literair bedoeld; het zijn uitgesproken theatrale
machines met afleggers van de commedia dell'arte (de ‘harlequinade’), toch propvol
sociale refertes, schuimend en borrelend van jool en leven. Deze teksten hebben
uitsluitend een eigen ‘zin’ gekend in hun bestaan op de scène en ze bloemlezen
(als teksten dan) doet bepaald geen recht aan hun zowel historische als intrinsieke
functie. Maar in de vijf delen dwarssnede (waarvan hier het afsluitende deel) van
het 19e-eeuwse drama in Groot-Brittannië horen ze beslist - en niet in laatste instantie
- thuis. Des te meer zo als een intelligent tekstbezorger en inleider als M. Booth een
schitterende commentaarvooraf heeft opgesteld die geen vraag onbeantwoord laat
en wiens geestdrift voor het grotendeels uitgestorven subgenre zowaar aanstekelijk
werkt, ook als de vele daterende allusies over de teksten verstrooid ons thans
volkomen ontgaan.
C. Tindemans

Allardyce Nicoll, World Drama. From Aeschylus to Anouilh. Harrap,
2
London, 1976 , 965 pp., £16,-.
Sedert dit imponerende boek in 1949 uitkwam, is het een vertrouwde gids gebleven;
deze eigenschap is bij deze 2e druk nog versterkt, nu S. met de hulp van een aantal
nationale experts de actualiteit dichter benadert. S.'s criteria zijn, bij alle vogelvlucht
die hem opgelegd wordt door het te beperken volume, in elk geval duidelijk; het
fenomeen drama smeert hij uit over vormimmanente evolutie, ideethematische
interpretatie en scenische geschiktheid. Met dit trio stapt hij dan breed (met toch
ruimte voor indringende exactheid) door de eeuwen, boeit altijd, is nooit banaal en
oppervlakkig, maar wijkt niet af van zijn geloof in de harmonische continuïteit van
het medium. M.a.w. de autonomie van het dramatische feit primeert op de relatie
(niet eens een verwijzing) met de maatschappelijke constanten. Daardoor poneert
hij, zonder het te weten en te willen, het probleem van de historiografie van het
drama levensgroot. Mag België beperkt blijven tot enkel de Franstalige auteurs en
mag Nederland niet verder reiken dan tot (heel terloops) Heijermans (als
Ibsen-epigoon en Synge-tijdgenoot), het resultaat blijft een veilige gids, maar wel
voor het laatst (tenzij je zijn criteria klakkeloos goedpraat) aangezien de correlatie
tussen dramatische kunst en werkelijkheidsstructuur volkomen genegeerd wordt.
C. Tindemans

A.M. Nagler, The Medieval Religious Stage. Shapes and Phantoms
Yale UP, New Haven/London 1976, 108 pp., £9.De doorgaans wat eigenzinnige theaterwetenschapper Nagier tracht hier de
kennisstand uit te schrijven van de scenische voorwaarden in het middeleeuwse
religieuze theater. Wars van alle speculativiteit en hineininterpretieren, zweert hij
bij het document en meteen kan hij allerlei suggesties van vele vakgenoten naar
de prulleman verwijzen. Er zit uiteraard meer dan enkel onbehagen in zijn
werkopvatting; hij gaat zorgvuldig-methodisch te werk en stippelt alle basisgegevens
systematisch uit: informatie vanuit de tekst zelf, topografische zekerheid,
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plattegronden van de opvoeringsplaats, ommegang of statietheater, documentatie
in de schilderkunst en de betekenisfunctie ervan. In het afwijzen van elders
gesuggereerde oplossingen is hij niet afkerig van enige humeurigheid en al te vaak
blijft zijn eigen bewijsvoering uit. Maar gelijk heeft hij toch: wat niet aangetoond kan
worden, heeft geen verklaring gekregen. Dat is dan toch het grote nut van deze
tekst: alles ligt hier samen, nu kan verder worden gegaan, methodisch èn wantrouwig.
C. Tindemans

Kunst
Bernard Lewis e.a., De Wereld van de Islam
Mercatorfonds, Antwerpen 1976
Voor velen is de islam hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, een religie. In feite is
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hij veel meer. De islam is ook een geschiedenis, een volk, een politiek denken, een
wetenschap, een muzikale traditie, een poëzie, een architectuur, een schilderkunst,
een vormgeving en een sensibiliteit. Kortom, de islam is alles wat een cultuur
uitmaakt. Een cultuur die wij te weinig kennen: daarom kan men zich erover
verheugen dat door grote tentoonstellingen (Art of Islam, London 1976, Paris 1977)
en door waardevolle pubikaties als de onderhavige, onze belangstelling wordt gewekt
voor deze ‘derde’ cultuur, gesitueerd tussen onze westerse christenheid en het
hindoeïsme-boeddhisme van het Verre Oosten. De hele islamitische geesteswereld
en haar historische traditie worden hier door een reeks specialisten vakkundig en
boeiend voorgesteld. De vele, goedgekozen illustraties en verzorgde kleurplaten
vormen een aanvullende, visuele inleiding op het totaal-menselijk avontuur van de
islam. Zo gaan nieuwe horizonten open; zo ontplooien zich voor onze verbaasde
ogen nooit vermoede rijkdommen aan culturele bloei en artistieke creatie, aan
mystieke ervaringen en imperialistische kruistochten. Dergelijke uitgaven zijn een
genot voor al wie geestelijk geïnteresseerd blijft in alles wat menselijk is.
J.F. Du Bois

Hans-Ulrich Simon, Sezessionismus. Kunstgewerbe in literarischer und
bildender Kunst, J.B. Metzler, Stuttgart, 1976, 338 pp., DM. 38,-.
Niet omdat de irrationele aandacht voor de Jugendstil recent is toegenomen, is deze
studie opgezet, maar vooral toch omdat een termgeving uit de beeldende kunsten
zich historisch ook op literaire vormen heeft gehecht en dus de
literatuurwetenschappelijke vraag bestaat hoe je aspecten van de ene artistieke
medialiteit zich om ziet zetten in een andere. De oplossing resp. verklaring die S.
voorzichtig aandraagt, is niet langs gemakkelijke wegen samengezocht; het gaat
niet zomaar om het bijziend zoeken van analogie of identiteit. Uit de
intentieverklaringen van de generatie kunstenaars tracht S. geleidelijk de essentiële
dimensies uit te filteren (emancipatie van het irreële, actualisering van het
constructieve, verwantschap ook met het reactionaire, reflectie van het
sociaalmaatschappelijke, e.d.) die op de wat onbehaaglijke formule van revolutie
t.o. ‘Reform’ uitlopen. De (wellicht toch wat defaitistische?) conclusie luidt dat
secessionisme (als koepelterm voor wat enkel in de beeldende kunst Jugendstil
heet), beoordeeld naar de 4 wezenlijke aspecten (abstraheringstendens, uitbreidende
kunstidee, liquidering van het kunstidioom, antiburgerlijkheid), een frustratiesymptoom
voorstelt. Elk van de 4 aspecten wordt gedetailleerd gedocumenteerd en
geanalyseerd zodat een synthese haalbaar wordt waar alle opwerpingen (van bv.
utilitaristische kunstextase resp. benaliserend dilettantisme) zich zinvol op richten
kunnen. Ambivalentie als kunst van een crisisperiode (en niet als crisis van de kunst),
zo te zien inderdaad niet onwaarschijnlijk in zijn huidige actualiteit.
C. Tindemans

Béjart, Dans de XXe Eeuw, Mercatorfonds, Antwerpen, 1977, 283 pp.
(geïll.). Prijs BF 1450
Maurice Béjart, pseudoniem van Maurice Berger, is zonder meer een begrip
geworden. Velen worden door zijn persoonlijkheid geboeid, geraken in de ban van
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zijn visionaire themata en zijn totale spektakels; men is hem dankbaar omdat hij
aan het menselijk lichaam, in zijn quasi-naaktheid bevrijd van de traditionele tutu's
en klassieke dansfiguren, een onmiddellijke expressiekracht weergaf. Anderen
echter verwijten hem zijn nauw verholen ontleningen aan Diaghilew's Russische
Balletten; ze noemen hem een charlatan, een speudo-filosoof die een eclectische
en al te doorzichtige levensvisie wil opdringen door show meer dan door authentieke
vertolking. Wat hier ook van zij, Béjart kan men niet meer wegdenken uit de
dansgeschiedenis van onze tijd. Daarom verwelkom ik graag de publikatie van dit
fotoboek over Béjarts ballet van de XXe eeuw. Maar hoe de expressieve beweging
van de levende dans weergeven door de statische vorm, eigen aan de fotografie?
Met weglating van elke anecdote (zoals dat wel voorkwam in b.v. de publikaties
over het Living Theater) werd de foto-
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reeks opgebouwd tot een reeks momentopnamen die samen een nieuw ballet
vormen rond B.'s klassieke thema's: geboorte en leven, eros en liefde, dood en
verheerlijking. Tussenin, als pauzemomenten opgevat, enkele lezenswaardige
teksten van R. Garaudy, A. Livio, J. Franck, M.-F. Christout, die het fenomeen Béjart,
de verwezenlijkingen van het Ballet der XXe Eeuw, de rol van dans in de zingeving
van het menselijk bestaan omschrijven. Voor kunstliefhebbers een prachtig
fotoalbum, voor de Béjartfans een boek vol herinneringen, voor de insider een
onmisbaar werkinstrument. Vooral daar de fotografie een bewonderenswaardig
zuiver is en de typografie de hand van een meester verraadt.
Jo F. Du Bois

Gisèle Ollinger-Zinque, Ensor par luimême, Laconti, Brussel, 1976, 157
pp.
Een beredeneerde catalogus van Ensors zelfportetten. Het uitgesproken egotisme
van de artiest bepaalde de beperking die Ollinger-Zinque aan haar studie oplegde.
Een dergelijk thema raakt de kern van het fenomeen Ensor, zowel de mens als de
kunstenaar. Waardevol bovendien is de gedeeltelijke reproduktie van Ensors
schetsboekje, waarin de artiest zelf een catalogus van zijn oeuvre opstelde: tekening
van het werk, annotatie over afmetingen, verschillende versies, gebruikte technieken,
kleuraanwending, verzameling e.d. Dat dit merkwaardig document ons land
onopgemerkt kon verlaten zonder dat de verantwoordelijken van ons
cultureelpatrimonium ook maar enige belangstelling ervoor getoond hadden, is eens
te meer een voorbeeld van onbevoegdheid of onverschilligheid die men bij
verantwoordelijken wel meer aantreft. Inmiddels is het boekje, via de Amerikaanse
galerijhouder Curt Valentin, in het Art Institute of Chicago beland (1955).
Ollinger-Zinque tracht ook in enkele korte opstellen een verklaring voor te stellen
voor de vroege verdorring van Ensors creativiteit. Volgens de auteur zou de
kunstenaar rond de eeuwwende zijn aggressiviteit hebben zien wegebben doordat
hij officieel meer en meer erkend werd. Meteen raakte zijn (enige?) inspiratiebron
uitgedroogd. Deze stelling werd te pover gestoffeerd om te overtuigen, ook al zit er
wat waarheid in. Het fenomeen zal wel complexer zijn en dient vanuit meerdere
gezichtshoeken te worden onderzocht. Zoals ook bij E. Munch en R. Magritte.
Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Inmiddels bezitten we een waardevol
documentair werk meer in de studie van Ensors oeuvre.
J.F. Du Bois

Max Gérard, Dali, Dali, Dali
DuMont Buchverlag, Köln 1976
Een kort maar helder betoog over het oeuvre van S. Dali. Geen detailanalyse, geen
historiografie, ook geen psychoanalytische studie. De auteur benadert dit oeuvre
vanuit een reeks grondideeën en schemata die sleutels zijn voor een goed en juist
begrip van Dali's picturaal denken: de oorlog, het landschap, Gala, het stilleven, de
erotiek, de mystiek, de ruimte-tijdverhouding, de droom, de klassieke vormtraditie.
De beelding, de symboliek, de vervorming van de objectieve werkelijkheid, de
onthutsende associaties en nog zovele andere ingrediënten worden natuurlijk niet
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losgedacht van het fenomeen Dali, de mythomaan, de paranoïde exhibitionist. M.G.
wijst er terecht op dat Dali's werken berusten op de zg. paranoïsch-kritische methode,
nl. dat er een samengaan is van waanvoorstellingen (met hun psychische ondertoon)
en een bewust zoeken naar inzicht in diezelfde waanvoorstellingen. Dali's oeuvre
wordt aldus gekenmerkt door de wil een synthese op te bouwen van een irrationeel
delirium en een klassieke vormbeheersing. Zo, dat in geen geval het ene het andere
overheerst, vertekent of vernietigt. Dit vluchtig essay bewijst hoe grondig de auteur
zijn onderwerp kent en hoe goed hij de stof beheerst. Zodat men het jammer kan
vinden dat zijn inzichten niet breder konden worden uitgewerkt. De reeks prachtige
kleurillustraties zijn een waar genot voor het oog. Zij verraden iets van de bluf die
de mens en de kunstenaar Dali kenmerken.
J.F. Du Bois
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Albert Blankert, Johannes Vermeer van Delft
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 206 pp., ill.
Een nuchtere maar magistrale synthese van wat tot nu toe over Vermeer werd
geschreven; een persoonlijke benadering van het oeuvre, waarbij de historische
situering, de vergelijkingen met het werk van tijdgenoten, de zuiver picturale analyses
en het beheerste enthousiasme, dit essay boeiend en tevens onmisbaar maken.
Bovendien bevat dit boek een haast volledige inventaris en documentatie. Mooier
kan het niet. Toch een raadsel: op p. 109 verwijt S. alle monografieën een werk uit
de National Galery, Washington, Meisje met rode hoed, op doek te plaatsen, terwijl
het op paneel werd geschilderd, en toch beschrijft hij het op p. 167 als een werk op
doek... De hele paragraaf over het al dan niet toekennen van dit schilderij (en van
Meisje met fluit) is zeer verward geschreven: wellicht omdat S. een onhoudbaar
gebleken stelling wat wil verdoezelen.
J.F. Du Bois

Wijsbegeerte
Rudolf Boehm, Kritiek der grondslagen van onze tijd
Het Wereldvenster, Baarn 1977, 312 blz., f 44,50
Het werk is vertaald uit het Duits, maar heeft van die vertaling niet geleden. Men
kan het hele betoog eigenlijk samenvatten als een aanval op godsdienst en
wetenschap. Beide proberen de eindige mens uit te breiden in het oneindige,
waardoor het leven voor de mens het uitzonderlijke en dus zijn waarde verliest.
Deze gedachten werden in een gesprek met de auteur breder uitgewerkt in Streven,
april 1976, blz. 592, vgl. Jacques De Visscher, Onze beschaving in het geding.
C.J. Boscheurne

Taalwetenschap
Paul Bouissac, Circus and Culture. A Semiotic Approach
Indiana UP, Bloomington-London 1976, 206 pp., £11.25
Achim Eschbach u. Wendelin Rader, Semiotik-Bibliographie I
Sydikat, Frankfurt 1976, 222 pp., DM 24, Het circus benaderend met een methode die principieel de analogie met de
linguïstische systeemanalyse vooropzet, onderscheidt S. in beheerste,
argumentatieve hoofdstukken de structurele constanten; hij ontleedt geleidelijk
betekenisproces, tekengehalte, tekstconstitutie en segmentering, houdt een pleidooi
voor een specifieke ‘competence’ en ‘performance’, en legt stelselmatig via de
bekende circusnummers (acrobatie, paarddressuur, goochelen, leeuwentemmer,
circusaffiche) de principes samen die hem circusactiviteit doen interpreteren als
metaculturele teksten. De nadruk ligt dus op de ontwikkeling van een coherente
theorie, die nog niet de laatste aspecten van deze intentionele methodiek overziet
maar zinvol bezig is de individueel-focale belevenis terug te leiden naar
objectief-immanente kenmerken die polysemie nochtans nergens verhinderen. Hoe
druk er in het semiotische veld momenteel gewerkt wordt, bewijst de internationale
bibliografische verzameling van Eschbach en Rader (die aansluit bij Eschbachs
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vorige publikatie, cfr. Streven, aug. 1975, blz. 1045-1046) over de periode 1975-1976.
Opgevat volgens veldbenamingen (architectuur, film, objectsbepaling,
semiotiekgeschiedenis, kunst, literatuur, muziek, nonverbale communicatie,
pragmatiek, semantiek, sociosemiotiek) groepeert het boek publikaties en
tijdschriftbijdragen; een toch wat voorbeeldiger accuraatheid in de bronaanduiding
is niet overbodig. Het ligt in de bedoeling deze bibliografie periodisch aan te vullen.
C. Tindemans
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Dr. Corn. Verhoeven, geboren 1928. Studeerde klassieke talen aan de Universiteit
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Prof. dr. Flor Bertiau s.j., geboren 1919. Achtereenvolgens assistent aan de
sterrenwacht te Leiden (1947) en aan de Licksterrenwacht in Californië (1957); van
1956 tot 1973 astronoom van de Vatikaanse sterrenwacht, tijdelijk directeur van de
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wetenschappelijk hoofdmedewerker, belast met colleges in politieke en sociale
wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Adres: Van Peltlaan 124,
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L.H. Janssen, Ontwikkelingstheorie en ontwikkelingsbeleid 195
Als men de verschillende plannen die gemaakt worden voor de economische groei
van de ontwikkelingslanden, goed wil beoordelen, is het nuttig eerst te weten welke
vraagstukken daarbij aan de orde komen. Dit artikel is bedoeld als zo'n algemene
inleiding in de problematiek. In de volgende artikelen zullen dan verschillende
deelaspecten en problemen behandeld worden.

P.W. Schilpzand, Oost-Timor: een voorlopige balans 198
Wanneer we trachten de gebeurtenissen rond Oost-Timor te bezien met het oog op
de toekomst, moeten we stellen dat veel zal afhangen van de interne ontwikkelingen
in Indonesië. Ramos Horta verwacht een lange strijd die uiteindelijk door de
Oost-Timorezen zal worden gewonnen. In ieder geval blijft het verzet van dit Vierde
Wereldvolk tegen Indonesië bestaan.

E. Faucompret, Het Midden-Oostenconflict: Wat denken de mensen zélf
ervan? 207
Een aantal gesprekken ter plaatse - met Israëli's en Palestijnen in Israël, Jordanië
en Syrië - stemmen de auteur minder optimistisch over een vergelijk op korte termijn,
dat de onbetwistbare rechten van beide partijen èn de belangen van hun secondanten
op een enigszins bevredigende en definitieve wijze zou kunnen verzoenen.

Ed de Moor, Meer aandacht voor Arabische literatuur sinds de oliecrisis
217
Zelfs in vakkringen werd tot voor kort het Arabisch als een dode taal beschouwd,
te vergelijken met het Grieks en het Latijn. Moderne Arabische literatuur viel geheel
buiten het blikveld. Door de strijd in het Midden-Oosten en - voor wat Nederland
betreft, met name ook de oliecrisis - is daar verandering in gekomen.
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G. Kums, Doris Lessing en The Golden Notebook 224
Bekend en gevierd om haar realistische en geëngageerde romans heeft Doris
Lessing na een tiental jaren haar critici en bewonderaars ontredderd en zelfs
ontgoocheld door haar onmacht of haar onwil om er in dezelfde trant mee door te
gaan. Haar Golden Notebook is tegelijk een originele bezinning op de grenzen van
het schrijverschap èn een onverdroten poging om die grenzen zo niet te elimineren
dan toch elders te situeren.

A. Waalwijk, Een overdosis Pop 234
De pop-cultuur, of het nu schilderkunst, muziek, sculptuur of architectuur betreft, is
in een doodlopende straat terechtgekomen. De betrokken kunstenaars draaien nog
steeds op volle toeren, maar de voorspelbaarheid van hun werk neemt toe.

J. Swings, Genetische manipulatie: een historisch debat 246
Het ongetwijfeld historisch debat over voordelen en risico's van de genetische
manipulatie heeft opvallend vlug tot vrijwillige en onvrijwillige beperkingen van de
‘vrijheid van onderzoek’ geleid. Maar ook tot nationale en internationale afspraken
die van belang zouden kunnen zijn voor nog andere confrontaties tussen
wetenschappelijk onderzoek en ethische verantwoordelijkheid.

C. Tindemans, Het huis van Labdakus
De jongste creatie van de regisseur F. Marijnen kwam op hoogst originele wijze tot
stand: een synopsis van de antieke Oedipus- en Antigonemythen werd eerst, samen
met de acteurs, zoveel mogelijk theatraal verbeeld, en dan pas aan de auteur H.
Claus toevertrouwd om er een ‘passende’ tekst bij te schrijven. Uit de confrontatie
tussen intentie en realisatie blijkt dat een dergelijk project-theater minstens even
veel problemen oproept als interessante perspectieven opent.
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Ontwikkelingstheorie en ontwikkelingsbeleid
L.H. Janssen
Ontwikkelingstheorie probeert een inzicht te geven in de factoren die de groei van
de welvaart van de ontwikkelingslanden bevorderen of belemmeren. Die factoren
1
blijken vele te zijn en hun onderlinge samenhang is zeer ingewikkeld. Geen wonder
dus dat het inzicht zelf groeit. We hebben hierbij te maken met een cumulatief
proces, dat lang niet altijd harmonisch verloopt.
Nieuwe ontdekkingen worden vaak overbelicht en soms zelfs gezien als de oorzaak
van groei of stagnatie. Simplificerende theorieën kunnen leiden tot simpele
(pseudo)oplossingen in het beleidsvlak. Bijvoorbeeld: de theorie, dat de snelle
bevolkingsgroei de oorzaak was van het achterblijven van de ontwikkelingslanden,
leidde tot het propageren van een geboortebeperkingspolitiek. Het beleid moest
falen, omdat snelle bevolkingsgroei minstens evenzeer gevolg als oorzaak van
onderontwikkeling is. Evenmin als er één oorzaak is, is er één oplossing.
Bij de bestudering van het ontwikkelingsvraagstuk was aanvankelijk de te
bestuderen eenheid het land. Een land is rijk als het veel produceert, de produktiviteit
hangt af van de hoeveelheid produktiegoederen per arbeider. Arme landen kunnen
weinig sparen en investeren, omdat ze arm zijn, dus blijven ze arm. Deze vicieuze
cirkel moet doorbroken worden door produktiegoederen (kapitaal) van buiten te
laten komen. Zo leidde de theorie van de kapitaalschaarste tot een beleid van
kapitaalinvoer. Aanvankelijk dacht men hierbij bijna uitsluitend aan
privé-investeringen, zodat het beleid vooral bestond in het scheppen van een gunstig
investeringsklimaat. Later (in de jaren zestig) ging de publieke kapitaalhulp een
grotere rol spelen.
Naast schaarste aan kapitaal werd schaarste aan technische kennis als een van
de oorzaken van lage produktiviteit gezien. Internationale technische bijstand moest
hiervoor de oplossing geven. Later brak het inzicht door, dat

1

In het volgende nummer zal H. Buelens zijn ideeën uiteenzetten in een artikel: ‘Disharmonische
ontwikkelingseconomie: vrijhandelsreflex of creatief antwoord?’ Later zal daarop dan weer
gereageerd worden met een stellingname vanuit de economische opvatting van de (Belgische)
commissie Van de Putte.
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niet alleen know-how op het terrein van de techniek schaars was, maar op allerlei
ander terrein. De hulpverlening werd verbreed, de term technische bijstand bleef
bestaan.
In de theorie ontdekte men al vlug, dat het ontwikkelingsvraagstuk naast een
nationale dimensie ook een internationale dimensie heeft. Vooral het vraagstuk van
(de verslechtering van) de ruilvoet kreeg veel nadruk. De theorie begon erop te
wijzen dat ontwikkelingshulp alléén niet voldoende was, maar dat ook
handelspolitieke maatregelen noodzakelijk waren. De druk van de
ontwikkelingslanden in deze richting nam sterk toe, vooral sinds de eerste UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development) (1964), maar het beleid
van de rijke landen probeerde (en probeert nog) deze boot zoveel mogelijk af te
houden.

Inkomensverdeling
De theorie was zeer sterk gericht op de groei van het inkomen (per hoofd). De
inkomensverdeling kreeg weinig aandacht, enerzijds omdat men van mening was,
dat het groei-effect ook voor de armen groter was dan het verdelingseffect, anderzijds
omdat men verwachtte, dat de inkomensverdeling met de groei gelijker zou worden,
zoals dat in de rijke landen was gebeurd. Vanwege de nadruk op de groei mocht
ontwikkelingshulp alleen in de produktieve, niet in de consumptieve sfeer worden
gegeven.
Men ging echter ontdekken, dat de inkomensverdeling met de groei juist ongelijker
werd en dat de armsten weinig of niet profiteerden van de grotere (gemiddelde)
welvaart. Ontwikkeling moest niet alleen betrekking hebben op het land als geheel,
maar op alle bevolkingsgroepen in het land. Het beleid zou daarom gericht moeten
worden op het bevorderen van de welvaart van de armen en de ontwikkelingshulp
zou vooral de armen ten goede moeten komen. Ook ontdekte men dat het lage
consumptieniveau van de armen (mede) oorzaak was van lage produktiviteit,
waardoor de weerstand tegen consumptieve hulp afnam.
De ontwikkelingstheorie was vooral een produkt van de rijke landen. In de jaren
zestig kwam daarin verandering met het opkomen van de dependencialeer. De
naam dependencia (= afhankelijkheid) duidt op de Latijns-Amerikaanse oorsprong
van deze stroming. Deze theorie verklaart de onderontwikkeling uit afhankelijkheid
van de periferie (de arme landen) van het centrum (de rijke landen), die op haar
beurt weer een nieuwe afhankelijkheid kweekt binnen de arme landen van de
onontwikkelde periferie van het ontwikkelde, met het buitenland verbonden, centrum.
Door deze afhankelijkheid worden de zgn. ontwikkelingslanden onderontwikkeld
gemaakt. De afhankelijkheid manifesteert zich op vele terreinen: directe
afhankelijkheid van buitenlandse sleutelindustrieën, van buitenlandse handel en
banken, meer indirect de technologische afhankelijkheid en in het institutio-
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nele vlak de afhankelijkheid van een economische wereldorde die afgesteld is op
de belangen van de rijke landen.

Self-reliance
De externe en interne afhankelijkheid van de dependencialeer vond, althans in de
Nederlandse ontwikkelingshulp, zijn neerslag in de self-reliance op het terrein van
het land als geheel en op dat van de arme bevolkingsgroepen. Het beleid van
minister Pronk, neergelegd in de Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking, is
sterk getekend door de hiervoor genoemde theoretische inzichten.
De dependencialeer heeft ook sterke invloed gehad op het denken van de
ontwikkelingslanden over de Nieuwe Internationale Economische Orde. De
ontwikkelingslanden zijn zich bewust geworden dat de internationale verhoudingen
op het terrein van produktie, handel en geldwezen tot stand zijn gekomen onder
invloed van de machtspositie van de rijke landen en in hun voordeel zijn. Ook de
internationale instituties als GATT, IMF en Wereldbank zijn geconcipieerd vanuit de
belangen van de rijke landen. De vrije werking van het marktmechanisme werkt in
feite ten nadele van de arme landen. Daarom moet er een radicale vernieuwing
plaatsvinden van de internationale economische orde.

Toetssteen
Op de Zesde Speciale Algemene Vergadering van de VN in 1974 werd de NIEO
afgekondigd. De self-reliance en collectieve self-reliance van de ontwikkelingslanden
speelt een grote rol. Van de rijke landen wordt o.a. gevraagd mee te werken aan
een correctie op de vrije werking van het marktmechanisme door middel van
grondstoffenovereenkomsten, vergroting van de ontwikkelingshulp en een gunstige
schuldenregeling, meer vrije toegang tot de technologische kennis, liberalisatie van
de invoer van industriële produkten uit ontwikkelingslanden en dienovereenkomstig
aanpassing van de produktiestructuur in de geïndustrialiseerde landen
(herstructurering). Voor zichzelf eisen de ontwikkelingslanden permanente
souvereiniteit op over hun hulpbronnen, inclusief het recht op nationalisatie, enz.
Het is duidelijk, dat er een conflict van belangen bestaat tussen de rijke en de arme
landen ten aanzien van de NIEO. De Verenigde Staten en de Bondsrepubliek
Duitsland wijzen de idee volstrekt af. Nederland en een aantal andere rijke landen
staan er veel positiever tegenover. De bereidheid om de consequentie van de NIEO
te trekken zal de toetssteen zijn van de waarachtigheid van het ontwikkelingsbeleid
van de rijke landen. Evenwel, ook van de ontwikkelingslanden zullen vele interne
beleidsveranderingen worden gevraagd.
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Oost-Timor: een voorlopige balans
P.W. Schilpzand
In de strijd om de hegemoni in de gebieden van de wereld, tussen wat we
gemakshalve het Westen en het communisme noemen, vallen spaanders. Zo wordt
Oost-Timor in deze strijd beschouwd als van groot politiek-strategisch belang, te
meer daar de indruk bestaat dat de Verenigde Staten in landen als Indonesië een
buffer zien tegen het eventueel verder oprukkend communisme.
Het feit dat de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Van der Stoel op 26
september j.l. in New York bij het begin van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in een gesprek met zijn inmiddels afgetreden Indonesische
ambtgenoot Malik naast de problematiek van de Zuid-Molukkers ook de kwestie
Oost-Timor ter sprake bracht, mag een aanduiding vormen dat men hier en daar
van mening is dat deze kwestie nog niet helemaal is opgelost. Hieronder een
voorlopige balans.
De revolutionaire omwenteling in Portugal van april 1974 had, zoals te verwachten
viel, grote consequenties voor haar koloniën. Eén daarvan was Portugees Timor,
oostelijk deel van het eiland en even groot als Nederland, liggend in de Indonesische
archipel ten oosten van het eiland Java. Op deze plaats zullen we proberen na te
1
gaan wat er zoal is gebeurd met dit gebied
In mijn standpuntbepaling maak ik een keuze. Dat kan niet anders. De visies op
het conflict staan zo lijnrecht tegenover elkaar, dat het niet mogelijk is ze allemaal
voor waar aan te nemen.
Het Oost-Timorese verzet tegen de Portugese kolonisator begon zo'n drie en half
jaar geleden zijn activiteiten ook bovengronds te ontplooien. De drie meest in het
oog lopende groeperingen waren de Uniao Democratica de Timor (U.D.T.), welke
aanvankelijk streefde naar een federatieve band met het nieuwe Portugal; het Frente
Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin), dat, zoals de naam van deze
beweging al aangeeft, on-

1

Deze studie is vooral gebaseerd op kranten- en tijdschriftenartikelen uit binnen- en buitenland.
De historische, geografische, sociale en culturele aspecten van voormalig Portugees Timor
werden uitmuntend behandeld door Prof. Dr. H.G. Schulte Nordholt in een artikel verschenen
in VU-magazine van februari 1976.
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afhankelijkheid wenst; en de Timorese Democratische Volksassociatie (Apodeti),
2
die aansluiting zocht bij het grote buurland, de Republiek Indonesië.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat in maart 1975 een referendum zou worden
gehouden om uit te maken welke van deze partijen haar politieke doelstelling zou
mogen verwezenlijken. Tot dit referendum is het evenwel nooit gekomen in verband
met allerlei interne ontwikkelingen op Oost-Timor, alsmede externe factoren.
De antagonisten waar het hier in feite om gaat, hoewel de verhouding tussen
Oost en West op de achtergrond meespeelt, zijn aan de ene kant de Republiek
Indonesië en aan de andere kant het Fretilin. Indonesië wil namelijk ten koste van
alles voorkomen dat zich binnen haar territorium een links bolwerk zou vestigen,
omdat het van mening is dat een ‘onafhankelijk’ en socialistisch Oost-Timor
noodzakelijkerwijs in handen zou komen van de een of andere communistische
grootmacht. De buurlanden van Indonesië, die meestal lid zijn van de pro-Westerse
Zuid-Oost-Aziatische Verdragsorganisatie, deelden, zij het in stilte, dit standpunt.
Voorts vreesden de Indonesische autoriteiten het tot stand komen van een
separatistisch verzet tegen het voornamelijk vanuit Java (Djakarta) geleide militaire
3
bewind.
Voor het Fretilin was het een uitgemaakte zaak dat alle linkse Timorezen onder
een regiem van een signatuur als dat van generaal Suharto groot gevaar zouden
lopen. Het tot op de huidige dag voortdurende Oost-Timorees-Indonesische conflict
is het rechtstreekse gevolg van deze tegenstelling.

Beloften
In oktober 1974 bracht de toenmalige Portugese minister van overzeese
gebiedsdelen Almeido da Santas een bezoek aan Djakarta. Lissabon zou toen,
aldus zijn Indonesische ambtgenoot later, bepaalde voor Indonesië bevredigende
beloften hebben gedaan ten aanzien van de toekomstige politieke status van het
toen nog door Portugal gecontroleerde Oost-Timor. Wat deze beloften precies in
hebben gehouden is nooit helemaal duidelijk geworden, maar wat men wel ziet
gebeuren is dat Indonesië plotseling op zijn deel van Timor een nieuwe, dit keer
rooms-katholieke, gouverneur

2

3

Andere groeperingen waren nog de Kota (Zonen der strijders), verwant aan de Apodeti en
de Trabalista, een arbeiderspartij. Beide waren beperkt van omvang en er was niet veel van
bekend.
Dit gezien de door Nederland en Portugal verstoorde eenheid, die etnisch-cultureel echter
nog goeddeels aanwezig is. Overigens bestaat de dominantie van Java reeds lang, tot groot
misnoegen van de zgn. ‘buitengewesten’.
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stationeerde , terwijl bovendien de nieuwe naar Lissabon gezonden ambassadeur
eveneens voortkwam uit deze geloofsgroep, welke op zich een kleine minderheid
vormt in het overwegend islamitische Indonesië. Van toeval kan dan ook nauwelijks
sprake zijn.
In de door Portugal en Indonesië in harmonie aangelegde kabel kwam echter een
kink. Op 18 november van dat jaar kwam namelijk in Portugal een einde aan het
kortstondige centrum-rechtse bewind van De Spinola. De ruk naar links die dit land
toen doormaakte bleef niet zonder gevolgen voor haar koloniën. Zo kreeg Oost-Timor
de als links te boek staande gouverneur Lemos Peres, die werd vergezeld door een
contingent merendeels communistisch georiënteerde militairen. Bewegingen als
het Fretilin en de U.D.T. kregen meer speelruimte. Op instigatie van dezelfde Lemos
Peres sloten zij in januari van het jaar hierop volgend - we schrijven 1975 - een
monsterverbond gericht tegen de pro-Indonesische Apodeti, waarvan de betrekkelijk
5
geringe aanhang zich vooral in het grensgebied met Indonesisch Timor bevond.
Djakarta maakte naar aanleiding hiervan in diverse officiële communiqués melding
van een communistische staatsgreep op Oost-Timor. Men waarschuwde het nieuwe
bewind in Portugal en liet doorschemeren dat vanaf dat moment een samengaan
in federatief verband tussen Oost-Timor en het ‘moederland’ voor Indonesië niet
meer tot de aanvaardbare mogelijkheden tot oplossing van het gerezen probleem
behoorde. Spoedig daarna begon Djakarta met het samentrekken van troepen langs
de grens en met de verbetering van het wegennet in het grensgebied tussen de
beide Timors. Het persbureau Antara, een Indonesische overheidsinstelling, kwam
vervolgens met berichten over honderden, later duizenden, Oost-Timorese
vluchtelingen, die wilden ontkomen aan de linkse macht en invloed van het Fretilin.
Zo langzamerhand begon duidelijk te worden dat Indonesië serieus streefde naar
‘integrasi’ van voormalig Portugees Timor.
Adam Malik liet echter de wereldpers weten, dat zulks per se niet het geval was,
6
gezien de vroegere slechte ervaringen met de zogenaamde ‘konfrontasi’-politiek.
Indonesië was, aldus Malik, van mening, dat het volk van Oost-Timor zelf moest
kunnen beslissen over zijn eigen politieke toekomst. Er bestaan wel aanwijzingen,
hoewel geen duidelijke, dat niet zo zeer de regering als wel het leger - in Indonesië
sedert lang een ‘staat in een staat’ - vooral heeft aangestuurd op de nog te voeren
acties. Anderzijds is het

4
5
6

De bevolking van Oost-Timor is n.l. voor ongeveer een kwart rooms-katholiek.
Mogelijk is hun aanhang toch nog iets groter dan veel berichten doen uitkomen, aldus Schulte
Nordholt. Concrete gegevens ontbreken helaas.
Deze politiek uit de tijd van president Sukarno was gericht op de annexatie van o.a. het
Maleisische deel van Borneo.
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onderscheid tussen het huidige bewind en de strijdkrachten ook weer niet eenvoudig
7
aan te geven.
In ieder geval verklaarde Malik dat Indonesië geen agressie in de zin had, doch,
zo voegde de minister hieraan toe, dat het ook niet van plan was het slachtoffer van
agressie te worden. Beschouwde Djakarta de vorming van een links georiënteerde
regering op een onafhankelijk Oost-Timor als een vorm van agressie? Denkelijk
wel.

Onafhankelijkheid
De coalitie tussen het Fretilin en de U.D.T. was niet langdurig van aard. Op 10
augustus 1975 deed de laatstgenoemde groepering een greep naar de macht. Na
die eenmaal in handen te hebben genomen, wijzigde zij opeens haar politieke
doelstelling. In plaats van te streven naar aansluiting bij het post-Caetanoiaanse
Portugal, dat inmiddels werd bepaald door sociaaldemocraten en communisten,
ijverde zij nu voor de volledige onafhankelijkheid. Deels nam zij hiermee de wind
uit de zeilen van het Fretilin. Ten overvloede zij hier vermeld, dat de invloed van
Portugal op de gebeurtenissen op Oost-Timor op dat moment reeds te verwaarlozen
was.
De kern van de U.D.T.-aanhang moet overigens vooral gezocht worden in
middenstandskringen uit de hoofdstad Dili, de Portugese koffieplanters en de Chinese
gemeenschap op het eiland. Enige weken later moest de Unie haar heerschappij
overdragen aan het Fretilin, dat op de 27ste van die maand gewapenderhand zijn
bewind vestigde en de ‘verraders’ verdreef. Op Oost-Timor dreigde dus nu een
regiem te komen dat zoal niet donkerrood, toch wel rood genoemd mag worden.
Reden voor Djakarta alle controlelampjes op die zelfde kleur te doen springen en
een ingrijpen te overwegen. Betrekkelijk snel kreeg het front het gehele gebied in
handen, terwijl intussen een voorlopige regering onder leiding van president
Francisco Xavier do Amaral werd samengesteld. Berichten over moordpartijen op
aanhangers van de U.D.T. en de Apodeti en over grote aantallen vluchtelingen
begonnen vrijwel direct in de internationale pers door te dringen. Wanneer we naar
de bron van deze informatie zoeken, komen we steeds weer terecht bij het
Indonesische persbureau Antara. Vast staat dan ook dat Djakarta een belang had
en niet geheel onbevangen de gang van zaken op Oost-Timor volgde.
Begin oktober volgden de eerste Indonesische troepenzendingen - volgens

7

Het aftreden van Adam Malik (eind september 1977) zou met name bevorderd zijn door
kringen uit het leger, dat nu een militair op diens post zag worden benoemd. Bovendien schijnt
de bisschop van Timor getracht te hebben de Indonesische president te ontmoeten i.v.m.
mogelijke bemiddeling in het conflict. Dit nu werd door het leger verhinderd, hij kreeg slechts
een lagere regeringsfunctionaris te spreken.
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Djakarta waren het vrijwilligers - naar Oost-Timor om steun te verlenen aan de
anti-Fretilin-gezinden. Eind november, op de 28ste, werd de onafhankelijke
Democratische Republiek Oost-Timor geproclameerd. Tien dagen na deze uitroeping
werd de jonge natie ‘verrast’ door een verhoudingsgewijs grote invasie van
strijdkrachten van de Republiek Indonesië. Op 7 december 1975 vonden er n.l.
zowel luchtlandingen als operaties vanuit zee bij de hoofdstad Dili plaats. Ook
overschreden legereenheden - nu officieel - de grens tussen de beide Timors. Deze
overmacht, er zou sprake zijn geweest van een totale troepensterkte van zo'n 45
duizend man tegenover enige duizenden van het Fretilin, verdreef de zojuist
gezetelde regering en hielp een nieuw voorlopig bestuur in het zadel, hoofdzakelijk
bestaande uit personen uit de Apodeti- en U.D.T.-gelederen. Voor de goede orde
moet gezegd worden, dat lang niet alle aanhangers van de laatste groepering
ingenomen waren met de nieuw ontstane situatie.

Geen bijval
Van Indonesische zijde werd verwacht dat men ongeveer een jaar nodig zou hebben
om alle oppositie tegen de aanwezigheid van dit land te elimineren. Openlijke bijval,
behalve dan van het bewind in Chili en dat van Taiwan, kreeg Djakarta niet. Wel
8
zweeg men in het Westen en in de andere niet-communistische landen. In Djakarta
werd gedacht: wie zwijgt, stemt toe. De Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties evenwel sprak enige weken na het Indonesische optreden hierover haar
afkeuring uit. In een resolutie (70 landen vóór en 20 tegen) d.d. 22 december 1975
eiste de vergadering het terugtrekken van alle Indonesische troepen, gevolgd door
een volksraadpleging onder toezicht van de Verenigde Naties. Indonesië nam het
een en ander slechts voor kennisgeving aan. De vele protesten die volgden maakten
op Djakarta betrekkelijk weinig indruk. De procedure, zoals die werd gevolgd met
betrekking tot voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, thans Irian Barat, durfde men
duidelijk niet voor een tweede maal aan. De toendertijd aldaar gehouden raadpleging
van het volk pakte met veel moeite en ondoorzichtigheid uit in het voordeel van
Djakarta. Door de toeloop van een groot aantal derde wereld-landen als lid van de
Verenigde Naties is ook het karakter van de Algemene Vergadering van deze
organisatie veranderd, niet tot genoegen van landen als Indonesië.
Hoewel het Fretilin, versterkt door anderen, trachtte met de tactiek van de guerrilla
(waaraan men normaal gesproken niet begint zonder zich gesteund te weten door
de bevolking) het technisch en numeriek superieure invasieleger te bestrijden, moest
men reeds begin januari 1976 vaststellen dat

8

Wel kwamen er veel protesten uit de particuliere sector, b.v. actiegroepen en politieke partijen.
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tweederde van het Oost-Timorese grondgebied in handen was van het Indonesische
leger en van de Indonesië gunstig gezinden.
Van verschillende zijden drongen berichten door over oorlogsmisdaden tegen de
bevolking. Zo beschuldigden Djakarta en de door Indonesië in Dili geplaatste
gouverneur Arnaldo dos Reis Araujo het Fretilin van moordpartijen. Vooral onder
de Chinese gemeenschap zouden vele slachtoffers zijn gevallen. Het dodencijfer
onder deze veelal U.D.T.-aanhangers werd wel gesteld op vijfduizend. Ongetwijfeld
is er bloed gevloeid in de strijd om de interne hegemonie op het eiland.
9
Anderzijds schokte de Australiër James Dunn de wereld met berichten - deels
gebaseerd op eigen waarneming, deels op die van andere ooggetuigen -, dat het
Indonesische leger zich had schuldig gemaakt aan de moord op een zeer groot
aantal Oost-Timorezen. In diverse publikaties werden getallen genoemd die
schommelden tussen de vijftig- en honderdduizend of zo'n 6 tot 12% van de totale
bevolking. De meeste mensen waren volgens deze berichten omgekomen bij
bombardementen gericht op burgerdoelen.
Het zal geen verbazing wekken dat Djakarta deze beschuldigingen volstrekt van
de hand wees. De Indonesische autoriteiten lieten weten bij hun optreden zelfs
enige terughoudendheid te hebben betracht. Dit voorjaar echter liet een
vertegenwoordiger van het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken zich
volgens Dunn ontvallen, dat er inderdaad tussen de 50 en 70 duizend doden vielen
bij de invasie in Oost-Timor. Maar hij voegde hier onmiddellijk aan toe, dat er nu
10
ook tenminste een half miljoen mensen waren bevrijd.

Verzet
Indonesië sprak in haar visie op het gebeuren gedurende lange tijd van een
burgeroorlog. Daarbij wierp het zich op als de beschermer van de door de linkse
11
Fretilin-terreur bedreigden. Nu inmiddels, al sinds ruim een jaar, Oost-Timor als
27ste provincie aan de Republiek Indonesië is toegevoegd (‘integrasi’) is de term
burgeroorlog geheel uit de officiële berichtgeving van haar kant verdwenen.
Gedurende dit voorjaar bracht de minister van buitenlandse zaken van de
Oost-Timorese regering in ballingschap, José Ramos Horta, een kort bezoek aan
Nederland om steun en sympathie voor zijn zaak te verwerven. De minister van
buitenlandse zaken wilde, en de minister van ontwikke-

9
10
11

In de jaren 1962-1964 was hij vice-consul voor zijn land in Dili. In de jaren hierop volgend
verbleef Dunn ook in deze stad en is thans adviseur van het Australisch parlement.
De cijfers m.b.t. het inwonersaantal van Oost-Timor lopen sterk uiteen. Vermoedelijk ligt het
thans ergens tussen de zes- en achthonderdduizend.
De Indonesiërs noemen Oost-Timor ‘Tim-Tim’, d.i. Timor-Timur.
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lingssamenwerking mocht hem overigens niet ontvangen. Volgens deze Ramos
Horta is de situatie zo, dat er slechts sprake is van Indonesische beheersing van
de steden en de verbindingswegen. Het platteland, en dat gaat vaak zo met
guerrilla-oorlogsvoering, zou nog steeds onder controle staan van eenheden van
het Fretilin en andere anti-Indonesische groeperingen. De juistheid van deze
situatieschets lijkt te worden bevestigd door het volgende. Een speciale afgezant
van de Verenigde Naties, Winspeare Guicciardi, die op 21 en 22 januari van dit jaar
12
een werkbezoek bracht aan de steden Dili en Oikusi , kreeg van de Indonesische
autoriteiten te horen, toen hij hen verzocht ook andere gebieden te mogen bezoeken,
dat dit niet kon worden toegestaan omdat de veiligheidstoestand aldaar nog zeer
onzeker was. Op 16 augustus j.l. heeft de Indonesische president Suharto algemene
amnestie verleend voor de overgebleven leden van het Fretilin, die zich nog in de
13
bergen ophouden, mits zij zich vrijwillig vóór het einde van het jaar zullen overgeven.
Kennelijk is het nog steeds een probleem.

Nationalisme
We zullen nu proberen na te gaan wat het Fretilin nu eigenlijk voor een beweging
is. Ook hierover bestaan nogal wat tegenstrijdige opvattingen. Indonesië beschouwt
het als een maoïstisch georiënteerde communistische groep, die slechts, wanneer
zij de kans zou krijgen, een marionet van Peking of Moskou (?) zal blijken te zijn,
hetgeen voor de huidige stabiliteit in Zuid-Oost Azië, na de Vietnam-oorlog, grote
gevaren kan opleveren. Zo werd er gesuggereerd dat Oost-Timor bij
onafhankelijkheid onder een links bewind onmiddellijk zou overgaan tot het verhuren
van de diepe haven van Dili aan een voor het huidige Indonesië vijandig land,
bijvoorbeeld de Sovjet-Unie. Dit beeld zal niemand verbazen die op de hoogte is
van de sedert de herfst van 1965 in Indonesië ontwikkelde communistenfobie,
waarvan inmiddels ook vele niet-marxisten het slachtoffer werden.
Ramos Horta stelde daarentegen dat het Fretilin niet mag worden gekarakteriseerd
als een communistische beweging. Het is volgens hem in de eerste plaats een
nationalistische groepering, hoewel zich onder de leden ook sociaal-democraten
en communisten bevinden. Nu gingen in het verleden nationalisme en linkse
gerichtheid in Azië al vaker samen, dus zo bijzonder is dat niet.
De meeste bronnen houden het erop, dat het hier om een radicale beweging gaat,
waarin een - niet al te grote - groep uitgesproken marxisten een

12
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Oikusi ligt in een enclave behorend tot het Oost-Timorese grondgebied, maar ingesloten door
Indonesisch Timor.
De Volkskrant van 17 september 1977. Onlangs kwamen evenwel het bericht dat Indonesië
± 600 guerilla-strijders middels een militaire operatie zal trachten te liquideren.
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rol speelt. Volgens Schulte Nordholt b.v., die Oost-Timor van nabij kent, is het Fretilin
rechtstreeks voortgekomen uit de sociaal-democratische beweging, de A.S.D.T..
De aanhang bestaat vooral uit mensen met een Portugese familienaam, die veelal
katholiek werden opgevoed en opgeleid en die er, om iets te zeggen over hun sociale
positie, werkten als kleine ambtenaren of behoorden tot het lagere legerkader. De
rooms-katholieke geestelijkheid zou over het algemeen sympathiek staan tegenover
het Fretilin. Tenslotte schijnt het front ook nog een vrij kleine radicale islamitische
vleugel te omvatten. Schulte Nordholt is van mening dat het Fretilin veel steun
ondervindt van de bevolking in zijn nationalistisch streven. Wel zal het, wil men zich
niet al te zeer vervreemden van de autochtonen, meer van hen in zijn midden dienen
op te nemen. Het feit dat de meerderheid van de Oost-Timorezen onafhankelijkheid
wil, wordt mijns inziens mede bevestigd door de politieke ommezwaai van de U.D.T.
in augustus 1975. Toen zag, zoals we eerder opmerkten, deze partij af van het
streven naar een federatieve band met Portugal en ging net als het Fretilin altijd al
gedaan had, zij het vanuit een andere sociaal-economische optiek, onafhankelijkheid
pogen te verwerkelijken. Ramos Horta meent dat thans het Fretilin, als enige
overgebleven niet met de Indonesiërs collaborerende politieke beweging, door ‘...
99,99% van het volk gesteund’ wordt. Wellicht is dit overdreven, toch vormen
degenen die voorstander zijn van aansluiting bij Indonesië, en dat kan met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden beweerd, slechts een kleine
minderheid. Het is trouwens heel goed mogelijk, dat de aanhang van het Fretilin,
als gevolg van de Indonesische invasie en de daarmee beweerde gepaard gaande
wreedheden - zo zette het verwoesten en ontheiligen van vele kerken veel kwaad
bloed - nog is vergroot: onder meer door teleurgestelde ex-U.D.T.-aanhangers.
Djakarta echter schat de huidige aanhang van het front slechts op enige
honderden, die geen enkele steun en sympathie van het volk zouden genieten. Ik
denk dat het eerste misschien wel waar is, maar het tweede beslist niet.

Levensvatbaarheid
Wat waren en wat zijn de perspectieven voor het Oost-Timorese volk? Voorlopig
ziet het ernaar uit, dat het gebied van Oost-Timor een geïntegreerd onderdeel zal
blijven van het territorium van de Indonesische agressor. Het volk heeft in dat geval,
14
vooral politiek, weinig van de toekomst te verwachten.

14

De Nederlandse Prof. van Beers, hoogleraar aan een Canadese universiteit, is bezig met
een sociaal-economisch opbouwplan voor Timor. Het is te hopen dat deze opdracht van de
regering van Indonesië met succes zal kunnen worden uitgevoerd.
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In diverse publikaties werd wel geopperd, dat het eiland bij een eventuele
onafhankelijkheid geen economische levensvatbaarheid zal blijken te hebben. Stel
nu dat dit voor dit moment juist zou zijn, dan mag dat m.i. nog geen reden vormen
om het Indonesische optreden te relativeren. Ten eerste omdat het leeuwedeel van
de jonge naties voorlopig zal zijn aangewezen op buitenlandse hulp en ten tweede
omdat er ook wel aanwijzingen zijn, weliswaar van het Fretilin afkomstig, dat
Oost-Timor zijn bevolking beslist wel wat te bieden heeft. Er wordt aardolie en -gas
gevonden, alsmede ijzererts, mangaan en chroom. Britse en Australische
maatschappijen hadden reeds bij de voorlopige regering van het Fretilin hiervoor
een concessie-aanvraag ingediend. Het land exporteert het inmiddels niet
oninteressante produkt koffie. Men is er voorts van overtuigd, dat de bodem en de
uitgebreide veestapel voldoende in staat zal zijn de bevolking te voeden. Tenslotte
verwacht de regering in ballingschap ook nog wel iets van een op te bouwen
toeristenindustrie.
Een twintigtal landen, waaronder China, Vietnam en de voormalige Portugese
koloniën elders, erkenden de Fretilin-regering en doen dat ook nu nog. Het verzet
tegen Indonesië blijft ook vandaag nog bestaan. Ramos Horta verwacht een lange
strijd, die uiteindelijk door de zijnen zal worden gewonnen. Hij wijst hierbij op de
historische parallel met Vietnam. Persoonlijk geloof ik, dat voor het Fretilin veel zal
afhangen van de interne ontwikkelingen in Indonesië. Immers niet dit land, maar de
signatuur van het huidige bewind is de primaire vijand van het Fretilin en degenen
15
die dit front steunen.

Vierde Wereld
De Groningse hoogleraar Baudet, die een ‘bemiddelende’ rol tracht te spelen in
verband met het probleem van de Zuid-Molukkers, lanceerde onlangs de term: de
Vierde Wereld. Deze ‘wereld’ omvat volkeren die tegen hun zin zijn gedwongen om
met meerdere volken samen te leven in één staatsverband en die zich onderdrukt
voelen. Naast de Zuid-Molukkers, Basken, Koerden, Indianen, Eritreërs enz., noemde
hij eveneens het volk van Oost-Timor. Wellicht zou het een goede zaak zijn indien
wij in de toekomst, behalve de Derde ook de Vierde Wereld de nodige aandacht
16
proberen te schenken.

15
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De voorloper van het Fretilin, de A.S.D.T., liet zich ook in deze zin uit.
De Volkskrant d.d. 19 september 1977; 29 oktober 1977 en 7 november 1977.
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Het Midden-Oostenconflict:
Wat denken de mensen zélf ervan?
*
E. Faucompret
Bij een recent bezoek aan Israël, Jordanië en Syrië heb ik vele gesprekken gevoerd
1
met Israëli's en Palestijnen. Wat hier volgt, is daar de neerslag van. Vele publikaties
geven maar al te vaak een eenzijdig standpunt weer; met deze bijdrage wil ik dat
enigszins corrigeren. Ik heb alleen met de twee partijen afzonderlijk gepraat; een
echte dialoog tussen hen is vooralsnog niet mogelijk. Mijn gesprekspartners waren
meestal jongere mensen: vooral zij zullen uiteindelijk de vrede moeten bewerken.
Wat ik hier uit die gesprekken weergeef, is m.i. representatief voor wat onder Israëli's
en Palestijnen leeft; het openbaart ten overvloede de diepe kloof die tussen hen
blijft bestaan.
Vijf vragen kwamen in de gesprekken aan de orde:
1 Hoe is in Israël de verhouding tussen Askenazim (Europese Israëli's) en
Sefardizim (Arabische Israëli's)?
2 Hoe zit het met de verhouding Palestijnen - Arabische landen?
3 Hoe staan Palestijnen en Israëli's tegenover de bezette Egyptische en Syrische
gebieden?
4 Wat moet er met het bezette Palestijnse gebied gebeuren?
5 Moet Israël zionistisch blijven?

1. Verhouding Askenazim - Sefardizim

Israëli's
Na 1967 is de klassenstructuur in Israël weer duidelijk aan het licht gekomen. De
sociaal-economische situatie van de Sefardizim, de Israëli's van Arabische herkomst,
die zich van oudsher met de minst begeerde jobs tevreden moeten stellen, is nog
verslechterd. De rijke Askenazim kunnen

*
1

Aspirant N.F.W.O.
Zie ook E. Faucompret, Israëli's verdeeld over Palestijnse kwestie? in Streven, februari 1976,
pp. 383-402, en Een Palestijnse staat in de maak? in Streven, mei 1977, pp. 696-709.
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meer een beroep doen op de Palestijnen uit de bezette gebieden. Komt er, met de
vrede, eenmaal vrije circulatie van goedkope arbeidskrachten, dan wordt hun positie
nog benarder. Bovendien weten zij dat de Arabische landen ook tegen hen een
diepe haat koesteren. Toen Israël onafhankelijk werd, werden de Arabische Joden
van de buurlanden verplicht hun thuisland te verlaten. Net als de Palestijnen hebben
ook zij have en goed verloren, om elders een nieuw bestaan op te bouwen.
Dat er discriminatie bestaat tussen Sefardizim en Askenazim ontkennen de Israëli's
niet. Israël is geformeerd naar een westerse (kapitalistische) maatschappij; de
bovenlaag, die grotendeels uit Askenazim bestaat, identificeert zich meer met
West-Europa dan met het Midden-Oosten. Liever dan de integratie in de Arabische
wereld zien zij een progressieve associatie met de Europese Gemeenschap. Hoe
de Sefardizim daarin passen, blijft een vraag. Vrede in het Midden-Oosten is
2
onmogelijk als Israël zijn eigen Oosterse Joden niet weet te integreren. Dat belet
niet dat alle Sefardizim zich in de eerste plaats Israëli voelen; zij denken er niet aan
terug te keren naar hun land van herkomst. Westerse en Oosterse Joden leven in
een betere harmonie dan Israëli's en Palestijnen.

Palestijnen
De helft van de Joden in Israël komt uit de Arabische landen, maar nog altijd zijn
ze niet in de nieuwe staat geïntegreerd. Dat wijst er nog steeds op dat Israël een
kunstmatige constructie is. De Oosterse Joden werden door verschillende Arabische
landen (Marokko, Lybië, Egypte, Soedan, Irak) uitgenodigd naar hun oorspronkelijk
vaderland terug te keren, maar de zionistische propaganda slaagt erin die uitnodiging
verdacht te maken. Voor de Palestijnen zelf is er maar één alternatief: een zgn.
democratisch (socialistisch) Palestina, waarin Joodse en Arabische burgers (én de
Oosterse Israëli's) gelijke rechten hebben.
De Palestijnen geloven dat de Arabische Joden de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie (P.L.O.) steunen en dat ze daarom aansluiting zullen zoeken
bij de linkse bewegingen in Israël. Zij zouden zich meer één voelen met hen dan
3
met de westerse Askenazim. De manier waarop de Sefardizim nu behandeld
worden, kan daarom de Palestijnse zaak alleen maar ten goede komen: de Arabische
Joden zullen inzien dat zij, net als de Palestijnen, het slachtoffer zijn van een ‘westers
complot’. Met genoegen stelt de P.L.O. vast dat vele Marokkaanse Joden naar
Marokko terugkeren: Marokko is

2
3

Yadin in Jordan Times, 10 april 1977, p. 1.
Eertijds hebben in landen als Irak of Iran Joodse terroristen zelf aanslagen gepleegd op hun
geloofsgenoten, de schijn wekkend dat ze gepleegd werden door Arabieren. Zo werd de
emigratie naar Israël kunstmatig opgevoerd. Cfr. How the Iraqi Jews came to Israel, in Middle
East International, januari 1973, pp. 18-20 en 34.
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voor hen veel meer het beloofde land dan Israël ooit geweest is.

2. Verhouding Palestijnen - Arabische landen

Palestijnen
Door de Palestijnse zaak in hun strijd tegen Israël uit te buiten, hebben de Arabische
landen de Palestijnen zelf niet gediend. Nu de buurlanden economisch achteruitgaan
en onder de invloed komen van de rijke kapitalistische olielanden, zien ze nog weinig
heil in de terugverwerving van het verloren land. Dat is de droeve conclusie waartoe
vele Palestijnen zijn gekomen. Bij sommigen bestaat nog een zeker begrip voor
Syrië, maar sedert de bloedige ingreep in Libanon is ook dat getaand. Bovendien
worden de Palestijnen in vrijwel alle Arabische landen gezien als
tweederangsburgers. Zij weten wel dat hun recht op een eigen staat uiteindelijk
dank zij de Arabieren is erkend, maar tegelijk wantrouwen zij hun ‘gastlanden’ en
met name het bewind dat daar heerst. Alle Arabische regimes steunen op
minderheidsgroepen die zich slechts kunnen handhaven door middel van verdrukking
en geweld: telkens als de Palestijnse revolutie gevaarlijke proporties aanneemt voor
het regime ter plaatse, wordt ze geliquideerd. Dat kon men zien in 1970 in Jordanië,
in 1976 in Libanon en Syrië. Het Israëlische voorstel om de Palestijnen in Jordanië
te integreren, is daarom bepaald naïef. De Arabische landen hebben door de
aanvaarding van resolutie 242 Israël impliciet erkend, terwijl de P.L.O. die resolutie
nog steeds van de hand wijst.
De Arabieren erkennen weliswaar het Palestijnse nationalisme, maar door de
aanvaarding van die resolutie beschouwen ze de Palestijnen praktisch als
vluchtelingen. En dat valt nu precies samen met de Israëlische visie. Het alternatief
van Koning Hussein - een Jordaans-Palestijnse regering binnen een constitutionele
monarchie met Arafat als premier - wijzen zij resoluut van de hand. Hun verblijf in
Jordanië (en in andere Arabische landen) is in hun ogen slechts tijdelijk; het doel
blijft de terugkeer naar het verloren land. Merkwaardigerwijze menen de Palestijnen
dat de nederlaag in Libanon de kracht van het verzet alleen maar verstevigd heeft.
Aldus wordt de situatie in Libanon onafscheidbaar verbonden met de regeling van
het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen. R. Sayegh zegt zeer wijs dat de meeste
mensen de Palestijnen beschrijven als Arabieren, maar hen dan verder differentiëren
4
in termen van ‘bekwamer’, ‘bewuster’, ‘moediger’!

4

R. Sayegh, Palestinian identity: an experience of statelessness, in Middle East, april 1977,
p. 40.
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Israëli's
De Arabische landen hebben de onafhankelijke Joodse staat nooit kunnen verteren.
Zij hebben steeds alle middelen gezocht om Israël te liquideren. Na 1973 hebben
zij twee nieuwe wapens ontdekt: de olie en het Palestijns nationalisme. In de
totstandkoming van dat nationalisme hebben zij mede de hand gehad. De Israëli's
menen dat de Palestijnen uiteindelijk zullen inzien dat hun ‘echte’ zaak door de
Arabische landen hoegenaamd niet gediend wordt en dat hun niets anders rest dan
met Israël te onderhandelen. Hun onderlinge meningsverschillen hebben Arabieren
en Palestijnen steeds verdoezeld in hun gemeenschappelijke strijd tegen Israël.
Volgens de Israëli's stelt het probleem zich als volgt: de P.L.O. wil tegelijk de
bevrijding van Palestina, de omverwerping van de reactionaire Arabische regimes
én de verdwijning van de zionistische superkaste. Niets daarvan heeft de P.L.O.
weten te realiseren. Dat kon ook niet: geen enkele groep van individuen is in staat
de klassenstructuur binnen al die landen af te schaffen.
Het merendeel van de Israëli's blijft daarbij geloven dat het kernprobleem, nl.
Israëls bestaansrecht, nog steeds niet is opgelost. De Arabische landen erkennen
dit recht wel impliciet, maar blijven zich van de P.L.O. bedienen om Israëls veiligheid
te bedreigen. Mijn Israëlische gesprekspartners vragen mij of er een tekst bestaat
waarin Arabieren of Palestijnen het bestaansrecht van Israël als Joodse zionistische
staat binnen de grenzen van 1948 erkennen. In Arabische publikaties blijft men over
‘Palestina’ spreken, alsof men de klok dertig jaar kan terugdraaien. Naïeviteit of
harde onverzoenlijkheid?

3. De bezette Egyptische en Syrische gebieden

Israëli's
De Israëlische bevolking is hieromtrent verdeeld. De regeringspolitiek weerspiegelt
niet zonder meer het standpunt van de bevolking. Velen verlangen bovenal een
grondige verandering van de binnenlandse structuren. De meeste jongeren willen
van Israël een meer democratische en geseculariseerde samenleving maken. De
religieuze invloed wordt door hen als storend ervaren. Verder wil men een eind
maken aan de zware fiscale druk, de bevoordeling van de Russische immigranten
en de toenemende corruptie. Buitenlandse politiek is voor hen een zaak van de
grootmachten: de definitieve grenzen zullen door die machten en niet door Israël
zelf worden vastgelegd. Dit gevoel van machteloosheid speelt in het voordeel van
ultranationalistische groepen, wier aanhang bij de bevolking niet onderschat mag
worden. De Likudpartij van Begin (thans regeringspartij) maakt van de bezette
gebieden een erezaak, terwijl Gusj Emmunim (de Groot-Israël-
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beweging) van Levinger door het stichten van illegale kibboetzim een vergelijk met
de Arabieren steeds moeilijker maakt. De kibboetzbewoners van Galilea hebben in
regeringskringen een onderhuidse invloed, zodat zelfs gematigde leiders als Eban
of Allon er nooit aan konden denken Golan (of El Arisj en Sjarm-El-Sjeik) op te
geven. Recente opiniepeilingen bewijzen dat het gros van de bevolking het daarmee
eens is. Niemand is vergeten hoe Syrië vanuit Golan de Galileese kibboetzim
bestookte en hoe Sjarm-El-Sjeik tweemaal de onmiddellijke aanleiding tot een oorlog
met Egypte werd. Golan wordt op het ogenblik dan ook met allerlei nederzettingen
volgezet en Sjarm-El-Sjeik wordt een Joodse stad en heeft al een nieuwe naam.
Lange tijd heeft men de bezette gebieden als één geheel beschouwd; nu blijkt echter
dat de Arabische eenheid hieromtrent niet zo sterk is als men dacht: ieder land wil
een akkoord met Israël sluiten in ruil voor zijn bezet gebied. Van Syrië heeft Israël
alleen het Golangebied bezet en dit wil het in geen geval opgeven. Syrië is steeds
het meest militante van alle Arabische landen geweest en zijn acties waren steeds
weer het voorspel van ‘totale’ Israëlisch-Arabische oorlogen. Dajan zegt: indien men
moet kiezen tussen Golan of oorlog, dan liever oorlog. Perès werd beroemd met de
slagzin: ‘Liever Sjarm-El-Sjeik zonder vrede dan vrede zonder Sjarm-El-Sjeik’. De
Israëli's komen er openlijk voor uit dat ze ‘annexionistisch’ zijn. Joodse propaganda
in het buitenland die dit wil verdoezelen, vinden ze onnodig.

Palestijnen
De bezette gebieden van Egypte en Syrië laten de Palestijnen grotendeels koud.
De weigering van Israël om Sinaï en Golan te ontruimen dient de Palestijnse zaak:
zo blijft het verband met de bezette Westelijke Jordaanoever bestaan en Egypte en
Syrië kunnen onmogelijk een afzonderlijk verdrag sluiten. Toch menen de meesten
dat de grenzen van Palestina-Israël moeten steunen op die van vóór 1967.
Sommigen vinden dat Israëli's en Palestijnen tot een compromis moeten komen om
gezamenlijk te beslissen over het lot van de overige bezette gebieden. Algemeen
denken de Palestijnen dat de pressie van Egypte en Syrië op de P.L.O. enkel te
maken heeft met het terugwinnen van hún verloren gebiedsdelen. De Arabische
landen denken enkel aan het onrecht dat hún na 1967 is aangedaan; over dat van
vóór 1967 t.o.v. de Palestijnen spreken ze niet meer. ‘Het herstel van de nationale
rechten van de Palestijnen’ is volgens de P.L.O. in de mond van de Arabische leiders
niet veel meer dan een slogan. Zij vrezen nl. door een volgende oorlog nieuwe
gebiedsdelen te verliezen, terwijl de P.L.O. zelf niets te vrezen heeft: ‘Voor elke
gevallen Fedayeen staan er vijf nieuwe in de plaats’.
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4. Het bezette Palestijnse gebied

Palestijnen
Het bezette Palestijnse gebied moet zonder tegenconcessies worden teruggegeven
aan de mensen die daar altijd hebben gewoond. Tot daar zijn de meeste Palestijnen
het eens, maar verder lopen de meningen uiteen. De P.L.O. is bereid met Israël
een overeenkomst te sluiten die minstens aan de volgende voorwaarden voldoet:
- volledige restitutie van de West-Bank en Gaza, zonder nederzettingen, plus
een gedeeld gezag over heel Jeruzalem;
- terugkeer van de vluchtelingen naar het Israël van 1948 of compensatie van
de verloren bezittingen voor degenen die niet wensen terug te keren;
- incorporatie in de Palestijnse staat van de gebieden die in het verdelingsplan
van 1947 aan Palestina werden toegewezen (een deel van Galilea en
Beershe'va), en die ook nu nog grotendeels door de Palestijnse Israëli's worden
bewoond.
De meeste van mijn gesprekspartners kunnen zich met dit plan verzoenen. Enkelen
evenwel vinden dat dit in feite de opgave betekent van bijna dertig jaar strijd voor
Palestina. De hoop om naar het verloren land terug te keren hebben zij nooit
opgegeven. Zij begrijpen niet waarom een Jood, waar ook ter wereld geboren, naar
Palestina mag ‘terugkeren’ en zij niet. Zij weten dat hun eigenlijke doel, een
democratisch Palestina, onbereikbaar is, maar uit de lessen van het verleden putten
zij de kracht voor een nieuwe toekomst. Eens zal een nieuwe generatie als een vrij
volk voorgoed naar Israël kunnen terugkeren. Zij hebben een nogal filosofische kijk
op deze (verre) toekomst: de Palestijnen in Israël hebben veel nakomelingen - dat
zijn soldaten voor de bevrijding (‘ieder Palestijns kind dat hier geboren wordt is een
verschrikking’, verklaarde mevr. Meïr) - en de Arabieren vergaren economische en
financiële macht, zodat het uiteindelijk Israël is dat tenonder zal gaan. Zelfs al duurt
dit tweehonderd jaar, het is beter te wachten dan nu door overhaaste handelingen
het kamp van de Arabische verraders te kiezen.
Voor de Palestijnen is het conflict in het Midden-Oosten ontstaan uit een
5
burgeroorlog tussen twee volkeren die hetzelfde land opeisen. De oplossing ligt in
de creatie van een staat waarin de vreedzame samenleving tussen Palestijnen en
Israëli's wordt hersteld. De oprichting van twee afzonderlijke staten kan slechts een
voorlopig middel zijn: een federatie met gemeenschappelijke buitenlandse en
economische betrekkingen kan het uiteindelijke doel, het democratische Palestina,
misschien naderbij brengen.

5

Y. Evron, The Middle East: nations, superpowers and wars, Elek, London, 1973, p. 7.
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Uitdrukkelijk wordt gezegd dat dit ook op een vreedzame manier kan gebeuren; de
‘vernietiging’ van Israël (in het P.L.O.-handvest) betekent niet dat men de bevolking
wil uitroeien; dat zou juist tegen het handvest ingaan. Er is geen politieke oplossing
mogelijk zonder een gemeenschappelijke strijd van Arabieren en Joden. ‘Wij alleen
kunnen niet de politieke structuur van het land veranderen, maar we kunnen als
6
een sterke kracht werken naast de progressieve Israëli’.
De Palestijnen menen dat, als Israël geen oorlog had, de Israëlische samenleving
uiteen zou vallen, niet in politieke blokken, wel in religieuze of niet-religieuze,
7
Westerse en Oosterse groepen. Zij geloven dat de Israëlische bevolking wel vrede
wil, maar dan op haar voorwaarden: niet vrede óf gebieden maar wel vrede én
gebieden. Zij vrezen dan ook dat de regering bereid is een nieuwe oorlog te
ontketenen, niet om nieuwe territoria te veroveren, wel om de bestaande te
behouden. In Israël zijn er volgens mijn Palestijnse gesprekspartners bijna geen
echte ‘duiven’, de meeste Israëli's zijn ‘haviken’ (inderdaad is b.v. de wijd verspreide
theorie, dat de ‘sabra's’ tot meer territoriale concessies bereid zijn, door enquêtes
weerlegd. ‘Salaam’ (vrede als een toestand van niet-oorlog) kunnen de Israëli's
krijgen in ruil voor de oprichting van een Palestijnse staat. ‘Sulh’ (volledige vrede
met diplomatieke en commerciële betrekkingen) moet groeien uit een geleidelijke
toenadering tussen beide staten. Deze opvatting van mijn gematigde Palestijnse
gesprekspartners komt ongeveer overeen met die van de Arabische landen, alleen
schijnen deze sneller te willen overgaan naar ‘sulh’. In ieder geval bestaat er
vooralsnog geen tekst waarin een Palestijnse leider verklaart nooit vrede met Israël
te zullen sluiten, ook niet als Israël de P.L.O. erkent. Van Israëlische beleidslieden
kan niet hetzelfde worden gezegd. Verklaringen als het Koenigrapport en praktijken
als het roven van water ten nadele van Palestijnse dorpjes om daarmee de illegale
nederzettingen te bevoorraden, zijn geen gebaren die de Israëlische
verdraagzaamheid onderstrepen.

Israëli's
Mocht de bevolking van Israël ervan overtuigd kunnen raken dat de Palestijnen
vrede willen, dan geloven mijn gesprekspartners dat een krappe meerderheid bereid
is delen van Gaza, Judea en Samaria aan Jordanië af te staan. Sommige Israëli's
vinden het niet nodig dat de P.L.O. eerst hun

6
7

Fouzi El-Asmar, Talking to Palestinians, in Middle East International, nr. 69, 1976, p. 21.
Palestijnen zeggen me: ‘Wil je een idee hebben van de morele kwellingen die Israëlische
niet-zionisten moeten doorstaan, ga dan eens praten met mensen als Uri Davis, de auteur
van The radicalisation of a Non-Zionist Jew in de bundel Israel and the Palestinians, Davis,
Mack & Yuval, Ithara Press, London, 1975.
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staat erkent. Bij brede lagen van de bevolking bestaat een groot wantrouwen jegens
de P.L.O. en men gelooft helemaal niet dat zij ooit vrede wil met Israël. Tot meer
dan de creatie van een Palestijnse staat op de West-Bank en in de Gazastrook is
dan ook niemand bereid. De afstand van gebiedsdelen van het oorspronkelijke
Israël of de wederopname van Palestijnse vluchtelingen in andere gebieden dan
de Palestijnse staat wordt zonder meer van de hand gewezen. Men ziet bovendien
in dat het belangrijkste doel van de P.L.O. de verdwijning van Israël is en dat de
oprichting van een Palestijnse staat daarvan slechts het begin is. Een bewijs daarvan
ziet men bijvoorbeeld in de volgende tekst met de veelzeggende titel Don't ask too
much of me: ‘Ik wil me niet neerleggen bij het feit dat ik op zo'n hatelijke manier van
mijn land werd beroofd. Ons recht om terug te keren (...) is vanzelfsprekend. Waarom
zouden we dat recht opgeven om een gebied te aanvaarden dat amper 17% van
ons land bedraagt? (...) Ze moeten van ons geen rechtvaardigheid verwachten, wij
hebben die zelf nooit ervaren. Ook geen eerbied voor het internationaal recht, want
8
dat sloot ons uit’. De Israëli's lachen derhalve schamper met het z.g. democratisch
Palestina: daar zouden de Joden snel een minderheidsgroep uitmaken. Een ieder
meent dat alleen de Palestijnen die nu in Israël wonen, daar kunnen blijven. Een
voorbeeld van het z.g. vreedzaam karakter van de P.L.O.: Abu Iyad, een
P.L.O.-functionaris, verklaarde onlangs dat de emigratie van Joden uit Israël dient
te worden aangemoedigd omdat het ‘op hetzelfde neerkomt wanneer 4.000 Israëli's
9
gedood worden of wanneer 4.000 Joden uit Israël emigreren’. Het enige wat de
P.L.O. met haar woorden en daden bereikt heeft, is dat de positie van linkse en
gematigde Israëli's steeds meer onhoudbaar wordt. In het Westen heeft men er
vrijwel geen weet van wat voor een hatelijk proza onder het Arabische volk verspreid
wordt. De Israëliërs hebben lak aan de westerse publieke opinie. ‘Roep een
conferentie samen over de bestrijding van de sprinkhanenplaag’, zei Allon, ‘en ze
loopt uit op een veroordeling van Israël. Als de Arabieren een resolutie voorleggen
waarin Israël verweten wordt de Nijl en de Eufraat vergiftigd te hebben, dan keurt
de V.N. die tekst goed’.

5. Moet Israël zionistisch blijven?

Israëli's
Voor de Israëli's is dit een noodzaak. Daarvoor is het niet nodig dat alle Joden in
Israël wonen. Waar ook ter wereld, behoort de Jood tot een ge-

8
9

F. Turki, Don't ask too much of me in Middle East International, nr. 68, 1976, p. 16 en 18.
Jordan Times, 16 april 1977, p. 6.
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hate minderheid. Potentiële vijandigheid blijft ook in die landen bestaan waar
momenteel de Joden veilig zijn. Israël dient m.a.w. als een laatste toevluchtsoord.
Iedere Jood behoort automatisch tot het volk van Israël en is zich bewust van de
steun die hem door de ‘wet op de terugkeer’ is toegezegd. En deze wet zal blijven
gelden. Geen enkele regeringscoalitie zal hieraan durven tornen. De revelaties van
C. Mayhew en M. Adams omtrent de vrijwillige verduistering van bepaalde historische
feiten en de zionistische pressie en propaganda in Europa, waren voor velen een
10
kaakslag. Thans menen de Israëli's dat het tij is gekeerd: de Palestijnen doen zich
wel als gematigd voor, maar in werkelijkheid blijft de liquidatie van het zionisme hun
11
voornaamste doel.

Palestijnen
De Palestijnen vinden dat Israël niet zionistisch kan blijven. Zij zien het zionisme
als een racistisch koloniaal verschijnsel. Niet Israël moet verdwijnen, wel het zionisme
als staatsinstelling. In ruil voor de wijziging van het P.L.O.-handvest eist de P.L.O.
daarom de intrekking van de ‘wet op de terugkeer’. Alleen de Palestijnen kunnen
‘terugkeren’, zij alleen hebben in Israël gewoond; Russen die binnenkomen, komen
voor het éérst in hun leven daar en het hoge emigratiepercentage uit Israël bewijst
dat de ‘teruggekeerden’ maar heel slecht kunnen wennen in hun z.g. land van
herkomst. De Palestijnen wijzen me op de talrijke zionistische onrechtvaardigheden.
P.G.N. Peppelenbosch zegt dat in de bezette gebieden ‘door de Israëlische politie
wordt gemarteld en gedeporteerd; dat honderden Palestijnen gevangen worden
gehouden zonder enige vorm van proces; dat militaire en politiële noodwetten, nog
daterend uit de mandaatperiode, de bewegingsvrijheid beperken en een sfeer van
12
onderdrukking scheppen’. De Palestijnen menen dat deze politiek logisch past in
het Joodse beleid. Israël wil exclusief-Joods zijn, terwijl de Palestijnen dat door
terreuracties juist willen verhinderen. De confrontatie die daaruit voortspruit, kan
niet anders dan tot verdere repressie en vervolging leiden. Met niet-zionistische
Israëli's dient men een alliantie te vormen. De Palestijnen gaan er prat op niets
tegen hun ‘neven’ te hebben en vele vrienden onder hen te tellen. Ze zien echter
niet in dat de jonge Israëli's weliswaar niet-godsdienstig zijn, maar beslist niet
anti-zionistisch.

10
11
12

C. Mayhew en M. Adams, Publish it not... The Middle East cover-up, Longman, London, 1975.
G.C. Al Roy, The Kissinger experience, American Policy in the Middle East, Horizon Press,
New York, 1975, p. 129.
P.G.N. Peppelenbosch, De vrede en de factor tijd in de bundel Het beloofde land?, Ambo,
Bilthoven, 1976, p. 91. Zie ook Sunday Times van 19 juni 1977.
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Conclusie
De mensen met wie ik gepraat heb, waren geen gemakkelijke gesprekspartners.
Het wantrouwen tegenover de tegenpartij zit erg diep en concessies zitten er nog
niet in. Ook inwendig is ieder van de partijen verdeeld. Een volkomen onbegrip bij
de meesten t.o.v. de historische achtergrond van de verschillende bij het conflict
betrokken volkeren maakt het probleem nog ingewikkelder. Tragisch is vooral het
feit dat het recht dat beide volkeren opeisen voor hetzelfde land, onmiskenbaar
geldig is.
Wat sommige Palestijnen verlangen - de vervanging van een staatsbestel door
een ander - moet als een unicum in de hedendaagse geschiedenis bestempeld
worden; maar volgens hen is het niet meer dan logisch. Ieder die met Palestijnen
gesproken heeft (en vele verblinde verdedigers van Israël hebben dat nooit gedaan)
zal wel onder de indruk gekomen zijn van het welwillende geduld waarmee zij telkens
opnieuw het probleem ‘Izraa-eel’ aan een buitenstaander duidelijk willen maken. ‘Ik
haat de Joden niet zoals jullie hebben gedaan’: steeds weer komt het terug en ze
menen het uit de grond van hun hart. De zwakheid van de Israëlische redeneerwijze
is, dat in hun ogen, ze westerse maatstaven op een oosters volk willen toepassen.
Met argumentaties en vergelijkingen kan men de Palestijnen gemakkelijk schaakmat
zetten, maar niet overtuigen. In de gegeven omstandigheden kan het conflict dus
niet door de betrokken partijen worden opgelost. Bovendien zijn er strategische,
politieke en economische belangen bij betrokken. De invloeden zowel van de Joodse
lobby in Californië en New-York als van de olielobby zullen president Carters beleid
13
grotendeels bepalen. Zelfs als de V.S. een regeling weten op te leggen, vragen
we ons af of de standpunten tussen beide partijen wel overbrugd kunnen worden.
Zij zijn het eens over het einddoel, een vreedzaam naast elkaar leven. Hoe en waar
dat moet gebeuren, wordt echter op een totaal verschillende manier opgevat. De
wereld kijkt toe, onmachtig om de ziel van de betrokkenen te veranderen. In de
Palestijnse visie mogen zich geen nieuwe Joden in Israël vestigen, in de Israëlische
optiek moeten de Palestijnen uit de Joodse staat verdwijnen. Dat is het dilemma
dat niemand schijnt te kunnen oplossen, nu minder dan ooit. Het speelt zich af in
een gebied waar religieuze, sociale, culturele en economische passies vaak op
irrationele wijze mede het beleid bepalen. De kans dat er een nieuw gewapend
14
conflict omwille van Israël zal uitbreken, is niet denkbeeldig. Dat het aan het bewind
komen van de militair-religieuze groep Begin - Weizmann - Sharon - Dajan in Israël
de vredesperspectieven opnieuw vernauwt, is daarbij duidelijk.

13
14

Cfr. L.S. Bartalits, Uitdaging van de pro-Israëlische lobby, in Streven, november 1977, pp.
159-160.
Zie b.v. het artikel van N. Chomsky, Stratégie pétrolière ou politique de paix?, in Le monde
diplomatique, avril 1977, p. 9.
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Meer aandacht voor Arabische literatuur sinds de oliecrisis
Ed de Moor
De Arabische literatuur staat er niet zo slecht voor in Nederland vergeleken met
enige jaren terug. Tenminste als het aantal vertalingen van buitenlandse literatuur
graadmeter is van de belangstelling voor die literatuur. De literatuur lijkt mee te
profiteren van de olie-crisis en de groeiende Euro-Arabische contacten.
De Nederlander wil zijn technische kennis omzetten in baar Saoedisch geld en is
daarnaast dan ook nog wel bereid om thuis gekomen bij de open haard een boekje
open te doen van meer vrijblijvende aard.
Wie zijn die Arabieren eigenlijk, waar zit hun ziel? Dat is een vraag die dan boven
kan komen en waar literatuur iets over vertellen kan. Maar het Arabisch is een
moeilijke taal. Er moest dus vertaald worden, maar de oriëntalisten van de Leidse
school, die in Nederland tot voor kort de ‘dienst uitmaakten’, waren meer
geïnteresseerd in het bestuderen van de klassieke Arabische werken van meer
filosofische en historische aard dan in het nobele ambacht van de literaire vertaling.
Bovendien was er onder arabisten weinig belangstelling voor de actualiteit, voor
moderne geschiedenis en literatuur. Daarin is de laatste tien jaar verandering
gekomen, onder meer door de blijvende vraag naar informatie rond het
Palestijns-Israëlisch conflict. Men is het Arabisch gaan zien als een levende taal
van 110 miljoen tijdgenoten. Vanzelfsprekend, zult u zeggen, maar dat het dat voor
de oude rotten in het vak helemaal niet is, blijkt uit het feit dat nog vorig jaar bij een
symposium in Groningen het Arabisch een ‘dode taal’ werd genoemd waarop de
onderwijsmethode van het Grieks en Latijn van toepassing zou zijn.
Sinds genoemde oliecrisis neemt het aantal hoofd- en bijvakstudenten Arabisch
echter toe. Er bestaat duidelijk de behoefte aan actieve beoefening van de taal en
meer belangstelling voor de moderne Arabische wereld en de Arabische literatuur.
Ook daarbuiten is een groeiende kring van belangstellenden. Verschillende uitgevers
voelen dit goed aan en scheppen mogelijkheden voor publikatie van vertalingen
van oosterse literatuur.
De Arbeiderspers te Amsterdam heeft daarbij vooropgelopen. Al sinds de jaren
vijftig deed ze moeite om klassieke oosterse geschriften in de reeks
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Scriptorium aan de man te brengen. Zo verscheen van de hand van J. Kramers een
vertaling van De redder uit de dwaling van de moslim-theoloog en mysticus
Al-Ghazzali - een typische alpha-vertaling met een voorliefde voor eigengemaakte
archaïserende woorden à la Boutens, zoals ‘geloofsvorser’ en ‘gezagsvolger’.
Kramers woordkeus sloot nauw aan bij de Arabische tekst zoals men nog kan aflezen
aan zijn Koran-vertaling.
In dezelfde serie verscheen bijvoorbeeld ook een polemisch werk van de Joodse
Arabier Jehoeda Hallevi Al-Choezari. Deze Hallevi, vooral bekend als dichter van
fraaie Hebreeuwse verzen, was in zijn denken nauw verwant aan genoemde
Al-Ghazzali en stelde evenals deze de Openbaring boven de Aristotelische filosofie.
Zijn boek is een pleidooi voor een theocrati-

De geliefde
Wanneer zij voortgaat lijkt zij, deinend
Een ranke narcis wiegend in de gaard.
Het vallen van haar ringen, die verborgen schijnen
Diep in haar minnaars hart, gaat met gerucht gepaard.
Zij loopt zoals de duif, licht, moeiteloos
En door geen traagheid wordt haar gang bezwaard.
(p. 123)
Een ongerepte parel, door God gevormd uit licht
En van een lieflijkheid die niet valt aan te duiden.
Als de aanblik van mijn daden een even schoon gezicht
Vormt op de dag des Oordeels bij 't schallen der bazuinen,
Dan zal ik de gelukkigste van al Gods schepselen zijn,
Temidden van de houris in de hemeltuinen.
(p. 218)
Genoegen gaf mij een zon die als zij ondergaat
Zich in 't verborgene van een boudoir laat nederglijden,
Een zon met de gestalte van een meisje,
Een perkamentrol, blank en rond, lijken haar zijden.
Met het mensenras is zij slechts vaag verwant
En ook is zij geen djinn, behalve van gezicht.
Haar gelaat is een juweel, haar lichaam als jasmijn
Amber haar parfum, en alles is van licht.
Het is, wanneer zij voortschrijdt in haar onderkleed
Of zij op eieren loopt, of op de rand van glazen.
(p. 194)
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sche Joodse staat in Palestina. Een zionist avant la lettre die zich na de publikatie
van zijn boek rond 1125 in Palestina vestigde. De vertaling van dit boek was van J.
Hospers en voorzien van een uitvoerige toelichting.
Eind vijftiger jaren, met het opkomen van het dichterlijk profetisme in christelijk
Nederland in de personen van Guillaume van der Graft, Michel van der Plas en later
Huub Oosterhuis slaagde de uitgeverij Servire te Wassenaar erin de markt voor
modern ogende religieuze literatuur te veroveren met uit het Engels vertaalde werken
van de Libanees Kahlil Gibran, luisterend naar lokkende titels als De Profeet, De
dwaas, Zand en schuim, boeken vervuld van nostalgie naar het onvervulbare en
gebaseerd op het Hegeliaans principe: ‘alles of niets, het is allemaal iets’. U hebt
uit deze boekjes vast wel eens horen citeren bij huwelijks- en andere plechtigheden
in liturgievernieuwingsgezinde kerken en de retraitehuizen van de nieuwe tijd, de
vormingscentra.
De boekjes worden nog steeds herdrukt. De Profeet is inmiddels aan zijn twintigste
druk toe. Voor de nazaten van de in 1931 gestorven ‘dichter, denker en schilder’
en voor de uitgever een aardige meevaller. Voor het image van de Arabische
literatuur in Nederland is het echter allemaal niet zo best, omdat Gibran verkocht
wordt als de grootste Arabische dichter van deze tijd, die door miljoenen Arabieren
geciteerd zou worden. Welnu, buiten Libanon, zijn geboorteland, is de dichter vrijwel
een onbekende.
Na de juni-oorlog van 1967 kwamen de Palestijnse verzetsdichters voor het
1
internationale voetlicht. Ook Nederland pikte er een graantje van mee en nodigde
Mahmoed Darwish uit op het Poetry International-gebeuren te Rotterdam. De
hoogleraar J. Brugman, Kramers opvolger in Leiden, veel meer dan zijn voorganger
geïnteresseerd in Arabische literatuur, vestigde als eerste de aandacht op dit stuk
van de moderne Arabische literatuur, anderen volgden. Er ontstond een
theatercollectief dat Arabisch toneel in vertaling wilde gaan spelen.
Subsidie-aanvragen gingen de deur uit, een bestuur werd gevormd, maar het initiatief
strandde.
Terwijl de resten van Scriptorium nog bij de Slegte te koop lagen, toonde
Meulenhoff Nederland BV zich in 1975 ontvankelijk voor het initiatief van een Leidse
kring van kenners van oosterse talen om het UNESCO-fonds voor de vertaling van
moeilijk toegankelijk literaire werken naar zich toe te trekken. Zo ontstond een
samenwerkingsproject van de Stichting De Oosterse Bibliotheek en Uitgeverij
Meulenhoff, waarbij jammer genoeg voorbij werd gegaan aan mogelijke initiatieven
elders.
In deze Oosterse Bibliotheek zijn sinds de oprichting inmiddels zes klassieke
werken verschenen uit het Javaans, Chinees, Japans, Swahili, Sanskriet en het
Arabisch, nog dit najaar volgen twee vertalingen uit het Koreaans

1

E. de Moor, Verkenningen in de Palestijnse poëzie, in Streven, mei 1977, pp. 710-723.
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en het Sanskriet. Niet al deze vertalingen zijn even sterk van presentatie. Deel 5
bijvoorbeeld, getiteld Vier Upanisaden (uit het Sanskriet), had de redactieraad zonder
meer terug moeten sturen naar de vertaalster met het verzoek voor beter Nederlands,
een begrijpelijke inleiding en noodzakelijke toelichtingen zorg te dragen. Deel 6
echter presenteert op voortreffelijke wijze een van de parels van de Arabische
literatuur, De Ring van de Duif van de Spaans-Arabische filosoof Ibn Hazm (994-106).
De vertalers Remke Kruk en J.J. Witkam hebben in algemeen, een tikkeltje
overbeschaafd Nederlands de sfeer van de Arabische tekst uitstekend getroffen. In
deze

Platoons
Ik waag het niet een blik op je te werpen,
En als mijn hand je raakt, smelt je misschien.
uit angst daarvoor wil ik je niet ontmoeten,
Maar vertrouw erop je in mijn droom te zien.
(p. 176)
Want in mijn dromen is mijn ziel bij jou,
Los van mijn lichaam, versluierd en bedekt,
En de verbintenis der ziel is duizendmaal
Fijnzinniger dan die zich met het lichaam voltrekt.

Verenigd
Mijn liefde voert mij mee zoals de lentewind
Mijn ogen zijn als paarden, en ik houd de teugels.
Ik heb een liefste, mij steeds slecht gezind
Die mij een enk'le maal liet proeven van zijn vreugden:
Toen heb ik hem gekust. Rust hoopte ik te vinden,
Maar 't heeft mijn dorre hart nog koortsiger gemaakt:
Mijn hart is als een bosje dorre sprieten langs de weg
Door achteloze hand in brand geraakt.
(p. 122)
Ach werd mijn hart maar met een mes gespleten,
sloot men er jou maar in, en maakte het weer dicht!
Dan zat je daar, en kon je niet meer weg
Tot de Verrijzenis, de dag van het Gericht.
Even lang zouden wij leven, en na mijn dood
Zou je nog in mijn hart wonen als ik in mijn duister graf lig.
(p. 124)
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tekst wordt de lezer aan de hand van een dertigtal hoofdstukjes onderhouden over
de geneugten, gevaren en kwellingen van de liefde en de wegen tot dezelfde.
Het boek is een voorbeeld van de verfijnde cultuur van het Moorse Spanje met
de hoogbeschaafde centra van Cordoba en Sevilla. Bij hun vertaling hebben Kruk
en Witkam een procédé gevolgd dat navolging zou verdienen: beiden maakten eerst
onafhankelijk van elkaar een vertaling van de gehele tekst, de twee vertalingen
werden, mede gesteund door vertalingen in andere Europese talen, op hun merites
bekeken. Vervolgens namen

De minnaar
Je kwam voordat de klokken zouden luiden,
Toen de sikkel van de maan hoog aan de hemel stond,
Als de wenkbrauw van een oude man, haast zilverwit
Of de holte van een voet, sierlijk gekromd.
Een regenboog, getooid met alle kleuren,
Gelijk een pauwestaart, stond aan de horizont.
(p. 227)
Hij kwam. Het regenwater viel in stralen,
Het was als zuiver zilver, getrokken en gegoten.
Uit de noordelijke hemel daalt de sikkel van de maan:
Een minnaar heeft verkregen wat gans leek uitgesloten.
Als gij me over hem iets had gevraagd
Zou een lach mijn enig antwoord zijn geweest.
Door vreugde overstelpt dacht ik van hem te dromen.
Vreemd, juist bij zekerheid twijfelt men het meest.
(p. 226)

Scheiding
‘Raaf, vogel van het afscheid, breng me terug die dag,
Misschien is het niet nodig dat ik van hen scheid!’
Zo sprak ik. Maar roerloos bleef de vogel, en de nacht
Had reeds haar donk're mantel over mij uitgespreid.
Nooit zou zij eindigen, zwoer ze, en hield woord.
Verbijsterd staat een ster stil aan de hemelboog
En zet in haar verwarring haar loop niet voort:
Alsof zij zich vergist, en angstig terugdeinst,
Naar een afspraak uitziet, of liefdes lokroep hoort.
(p. 171)
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zij beurtelings een hoofdstuk voor hun rekening. Daarna bewerkte Remke Kruk alle
poëziegedeelten die als illustratie dienden van Ibn Hazms uiteenzettingen, en Witkam
de prozagedeelten. Op die manier kwam niet alleen een betrouwbare, maar ook
fraaie vertaling tot stand. Dat de serie nog niet hard loopt ondanks een intensieve
reclamecampagne van de uitgever, ligt zeker niet aan de kwaliteit van dit boek, ook
niet aan de prijs, want die is gezien de uitstekende verzorging van deze uitgaven
eerder aan de lage kant. Fijnproevers van literatuur raad ik aan deze serie van
klassieken uit het Oosten tot zich te nemen.
Ook de moderne letteren lijken wat meer aandacht te gaan krijgen. In 1975
verscheen de eerste moderne Arabische roman in Nederlandse vertaling dank zij
de ijver van eerdergenoemde J.J. Witkam: Uit het dagboek van een officier van
justitie van de Egyptenaar Tawfiq al-Hakim. In 1976 volgde een essay van dezelfde
al-Hakim, De terugkeer van het bewustzijn, in vertaling van dezelfde Witkam (zie:
De Gids 1976, 4 en Streven, okt. 1976).
Van de Palestijnse journalist-schrijver Ghassan Kanafani tenslotte werden
kortgeleden een verhalenbundel, Oemm Saad, en een korte roman, Mannen in de
zon, vertaald en gepubliceerd, de eerste door Ruud Peters in de serie Palestina
Publikaties (Amsterdam 1977, 80 pp.), de tweede door Frank Schröder in de
NOVIB-serie Uit de Derde Wereld (Baarn, Het Wereldvenster, 1977, 100 pp.).
Oemm Saad laat de lezer binnengaan in de gedachtenwereld van een Palestijnse
vluchtelinge, die haar zoons offert voor de Palestijnse zaak. Mannen in de Zon is
het beste literaire werk van Kanafani (1936-1972) die te jong stierf om zijn literaire
talent uit te kunnen bouwen. Drie Palestijnse mannen trachten te ontkomen aan het
monotone bestaan in de vluchtelingenkampen. Zij proberen illegaal de grens van
Irak en Koeweit over te komen in een lege snikhete tankwagen. Doordat de chauffeur
hen niet tijdig uit deze oven kan bevrijden vanwege een oponthoud bij de douane
worden de mannen letterlijk gestoofd. De chauffeur weet niets anders te doen dan
hun lijken te dumpen bij een Koeweitse vuilnisbelt. Van deze tragische roman is in
Egyptisch-Syrische coproduktie een aangrijpende film gemaakt onder leiding van
Tawfíq Sálik, getiteld Al-Makhdu'ún (De Bedrogenen). In de Nederlandse vertaling
van Frank Schröder is de roman redelijk leesbaar gebleven. Kanafani hanteert
veelvuldig de flashback als structuurprincipe en dat leidt snel tot onnodige
uitweidingen die de actie vertragen. S. Wild heeft nogmaals zijn inaugurale rede
over Ghassan Kanafani benut om de inleiding van het boek te verzorgen, nadat
deze al eerder in De Groene, op een congres in Groningen en in het Engels
verschenen was.
Het wachten is nu op vertalers en uitgevers die de moed en het geduld hebben
om de klassieke poëzie en het omvangrijke werk van de belangrijkste Arabische
romanschrijver Najib Mahfuz aan te pakken.
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Verenigd zijn
Een van de aspecten van de liefde is het verenigd zijn. Dit is het hoogste geluk dat
iemand ten deel kan vallen, een subliem stadium, een hoge graad van volmaaktheid,
een rijzend goed gesternte, ja men zou het zelfs een nieuw leven, een hoger bestaan
kunnen noemen, een voortdurende vreugde, een grote genade van God. Ware het
niet dat de wereld nu eenmaal een oord van bitterheid, beproeving en kommer is,
en het Paradijs de plaats waar men beloond wordt met verlossing van alle ellende,
dan zouden wij kunnen zeggen dat het verenigd zijn met de geliefde een onbewolkt
geluk is, een vreugde waaraan niets ontbreekt en waar geen enkel verdriet aan
verbonden is, de vervulling van al wat men wenst, het hoogste wat men kan
verlangen. Ik heb genoegens van zeer uiteenlopende aard gesmaakt en zeer
verschillende soorten geluk ervaren, maar geen ervan evenaarde het geluk van het
verenigd zijn met een geliefde: het verkeren met de vorst betekende minder, en zo
was het ook met het genot van verworven bezit, het hebben van iets dat ik eerst
niet had, terugkeer na lange afwezigheid, het veilig zijn nadat ik in gevaar had
verkeerd en het ontspannen genieten van mijn bezit. Dit geldt vooral wanneer de
vereniging de minnaar lang ontzegd is gebleven en zijn geliefde hem lang heeft
gemeden, zodat hij in vuur en vlam is geraakt, terwijl de vonk van zijn hoop bijna
gedoofd was. Een grote verscheidenheid aan plantengroei na regen, het ontluiken
van bloemen nadat uit de in het koele jaargetijde voorbijdrijvende wolken een bui
is gevallen, het geluid van water dat neerruist op een gevarieerde bloemenpracht,
het in verrukking bezien van witte paleizen omgeven door groene tuinen - dat alles
is niet zo heerlijk als de vereniging met een geliefde wiens karakter u bevalt, wiens
aard uw goedkeuring wegdraagt en die voortreffelijke eigenschappen heeft. Zelfs
de meest welsprekende tong vermag het niet te beschrijven, het redenaarstalent
zelfs van de beste spreker schiet hier tekort. Het gaat alle verstand te boven en is
niet voor begrip vatbaar. Daarover heb ik het volgende geschreven:
Hij is mij naar mijn leeftijd komen vragen
Daar hij mijn grijze lokken en mijn slapen zag.
‘Eén uur,’ gaf ik ten antwoord. ‘Want al mijn ov'rige dagen
Zijn niet wat men in redelijkheid als leven tellen mag.’
‘Hoe nu?’ sprak hij, ‘verklaar uw duister woord,
't Is vreselijk wat gij mij daar vertelt.’
‘De vrouw,’ sprak ik, ‘aan wie mijn hart behoort
Heb ik eenmaal gekust, met veel gevaar
En nooit zal ik, al leef ik honderd jaar
Iets dan dat kort moment waarlijk als leven tellen.’
(p. 120-121)

Uit: Ibn Hazm, De Ring van de Duif, Amsterdam, 1977 (vert. Remke Kruk en J.J.
Witkam).
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Doris Lessing en The Golden Notebook
De grenzen van het schrijverschap
Guido Kums
In 1962 publiceerde Doris Lessing The Golden Notebook. Het was een keerpunt in
haar werk.
Vóór 1962 had zij al behoorlijk wat geschreven: enkele bundels kortverhalen,
haar succesvolle debuutroman The Grass is Singing (1950) en drie volumes van
een autobiografisch gekleurde romanserie, die uiteindelijk vijf delen zou gaan tellen:
Martha Quest (1952), A Proper Marriage (1954), A Ripple from the Storm (1958),
waarop later Landlocked (1965) en The Four-Gated City (1969) zouden volgen. In
deze serie, ook bekend onder de gemeenschappelijke titel Children of Violence,
wordt het levensverhaal verteld van Martha Quest, een romanfiguur die veel gemeen
heeft met Doris Lessing zelf.
Martha groeit op in de toenmalige Engelse kolonie Zuid-Rhodesië, ze verlaat de
farm van haar ouders en zoekt een baan als secretaresse in Salisbury. Daar komt
ze in contact met een groepje jonge linkse intellectuelen die, meer met woorden
dan met daden, de communistische revolutie in Rhodesië en de ontvoogding van
de inlanders willen voorbereiden. Vóór en tijdens de tweede wereldoorlog is zij druk
bezig met politiek organisatiewerk: vergaderingen, comités, scheuringen en
herenigingen volgen elkaar in snel tempo op. Martha trouwt, krijgt een baby, laat
zich van haar man scheiden en gaat een mariage-de-raison aan met een doctrinaire
linkse leider. In het vierde en vijfde deel van de serie, gepubliceerd na The Golden
Notebook, zien we hoe Martha gaat twijfelen aan de zin van haar politieke
bedrijvigheid. De oorlog heeft het politieke klimaat grondig gewijzigd en tenslotte
emigreert zij naar Engeland. In Londen wordt ze opgenomen in de kring van de
schrijver Mark Coldridge. Onder invloed van diens neurotische vrouw Lynda wendt
zij zich steeds meer van de buitenwereld af en keert zich in zichzelf. Dromen,
hallucinaties, buitenzinnelijke waarneming, de wijsheid die in de waanzin schuilt,
dat alles neemt haar steeds sterker in beslag, terwijl de ‘normale’ realiteit voor haar
steeds meer chaotisch en onbegrijpelijk wordt. The Four-Gated City eindigt in 1977:
de beschaving is door een atoomramp grotendeels vernietigd, maar kleine groepjes
overlevenden trachten moeizaam een nieuwe wereld op te bouwen. De wereld-
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catastrofe heeft ook een positieve kant gehad: vooral de jongeren die na de ramp
geboren zijn, blijken over grotere geestelijke vermogens te beschikken. Er heeft
zich een mutatie in het mensenras voorgedaan: de mensheid keert het rationalisme
en het materialisme de rug toe en maakt zich klaar om in een verruimde geestelijke
dimensie te leven.
Bij de publikatie van The Four-Gated City zaten vele critici nogal verbaasd tegen
het boek aan te kijken. Ze hadden Lessing tot dusver vooral gewaardeerd om de
indringende blik waarmee ze de realiteit observeerde en weergaf. Zij had zich
inderdaad hoofdzakelijk met drie grote probleemgebieden beziggehouden: de
koloniale situatie en daarin vooral het rassenprobleem, waarbij ze de blinde
vooringenomenheid van de blanke kolonisten aanklaagde; verder de
links-progressieve politiek als stimulus om tot een meer rechtvaardige en humane
maatschappijvorm te komen, en tenslotte de emancipatie van de vrouw die moeizaam
haar eigen levensinzichten moet opbouwen in een wereld waar steeds met
mannenmaat wordt gemeten. Doris Lessing werd daarom ook geprezen als een
auteur die tenvolle met de economische, sociale en politieke problemen van haar
tijd begaan was en vanuit die betrokkenheid een waarheidsgetrouwe en herkenbare
weerspiegeling van de realiteit uitschreef.
Vandaar de verbazing en zelfs ontgoocheling bij vele criciti, als in The Four-Gated
City de herkenbare realiteit steeds meer op de achtergrond geraakt. In de plaats
daarvan komen ontdekkingstochten in het eigen bewustzijn, uitzonderlijke
geestestoestanden en verwijzingen naar een andere, diepere, totalere realiteit,
áchter wat wij realiteit noemen. Indien men goed begrepen had wat The Golden
Notebook, zeven jaar vóór The Four-Gated City, had proberen te zeggen, dan was
deze ‘ommezwaai’ niet zo verwonderlijk geweest.

Mimetisch schrijven in een impasse
Velen hebben The Golden Notebook louter als een omvangrijk en ingewikkeld
compendium van Doris Lessings vertrouwde problematiek beschouwd. In feite echter
gebruikt zij haar thema's in The Golden Notebook als ‘vullingen’, om te
experimenteren met de roman zelf. Het boek gaat over het schrijven zelf en hoewel
de vertrouwde thema's - rassendiscriminatie, politiek en vrouwenemancipatie ruimschoots aan bod komen, is de centrale vraag: hoe schrijf je daarover, wat
betekent schrijven, wat doet een schrijver die een verhaal vertelt, wat kan hij en wat
kan hij niet? Lessing behandelt deze vragen niet louter theoretisch, maar tracht
vooral door de structuur van haar boek de moeilijkheden en de eventuele oplossingen
te illustreren. Vandaar dat The Golden Notebook een nogal complexe structuur
vertoont, en om de eigenlijke betekenis van de roman te begrijpen, moet men die
structuur doorzien.
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De centrale figuur in het boek is Anna Wulf. Ze is schrijfster en heeft reeds een
succesvolle eerste roman gepubliceerd die steunde op haar ervaringen in Rhodesië.
Haar koloniaal verleden lijkt erg veel op dat van Martha Quest (en dus ook weer
van Doris Lessing zelf...). Op het ogenblik dat The Golden Notebook begint, heeft
Anna Wulf echter af te rekenen met een ‘writer's block’: ze slaagt er niet meer in
een roman te schrijven, maar ze weet niet precies wat er scheelt. Als noodoplossing
houdt ze dan maar vier dagboeken of notitieboeken tegelijk bij met respectievelijk
een zwart, een rood, een geel en een blauw kaft, elk voor een bepaald
‘ervaringsgebied’. Na ongeveer zeven jaar blijkt de ‘writer's block’ in feite een diepe
levenscrisis te zijn en Anna komt tot het besluit dat ze het best haar totale
levenservaring in één dagboek opschrijft, een met een goudkleurig kaft. Wanneer
ze tenslotte haar crisis doorworsteld heeft, kan ze een nieuw verhaal schrijven over
haar eigen crisis, en dat verhaal draagt de titel Free Women.
De vijf notitieboeken plus Free Women vormen de inhoud van The Golden
Notebook. Maar niet in die (chrono)logische volgorde. De roman begint met de
beginpassage van Free Women, dan volgen bladzijden uit elk van de eerste vier
dagboeken, dan weer het vervolg van Free Women en weer passages uit de
dagboeken. Dat schema herhaalt zich nog tweemaal, dan volgt de volledige inhoud
van het gouden notitieboek en tenslotte de eindpassage van Free Women.
Heel de roman door leest men over dezelfde personages en grotendeels dezelfde
gebeurtenissen, maar op twee verschillende vlakken. In de notitieboeken tracht
Anna haar ervaringen en haar verleden zo getrouw en zo direct mogelijk weer te
geven. Free Women echter is de transpositie van die ervaringen in fictie, de roman
die ze, na haar crisis, over haar crisis schrijft. De enorme massa materiaal die zij in
de dagboeken bijeenschrijft, is de ‘grondstof’ waaruit het autobiografische verhaal
Free Women, als het spiegelbeeld van die realiteit in de fictie, vervaardigd wordt.
Men zou dus tussen de notitieboeken en Free Women grote overeenkomsten mogen
verwachten, en oppervlakkig gezien zijn die er ook wel. Maar de centrale idee die
door The Golden Notebook loopt, beweert juist het tegenovergestelde: hoe hard hij
het ook probeert, nooit kan een schrijver een waarheidsgetrouw beeld van de
werkelijkheid geven. Tussen fictie en werkelijkheid gaapt een radicale kloof. The
Golden Notebook verwerpt de idee, zelfs maar de mogelijkheid van een ‘realistische’
literatuur, van een literatuur die mimetisch tracht te zijn, die de werkelijkheid wil
‘nabootsen’ of er een nauwgezet spiegelbeeld van wil geven. Die onmogelijkheid
dringt tot Anna door omdat haar pogingen om in haar notitieboeken de
‘ervaringsgebieden’ van haar leven weer te geven, de een na de ander mislukken.
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Ervaringen en selectief geheugen
Het zwarte notitieboek handelt over Anna Wulf als auteur. Ze kijkt terug op haar
jeugdervaringen in Rhodesië waaruit ze inspiratie putte voor haar eerste roman.
Nu, vijftien jaar later, merkt zij dat die roman een volkomen vals beeld gaf van wat
ze wilde zeggen: het was een terugblik, een reconstructie, op het moment van het
schrijven, van wat tevoren was gebeurd; de roman gaf emoties en interpretaties
weer die Anna bij het schrijven ervan voelde, maar niet de sfeer en de emoties van
de gebeurtenissen zelf. Het geheugen van de schrijver is selectief; bij het
neerschrijven van ervaring construeert hij patronen en betekenissen die er op het
ogenblik van de ervaring niet waren, in ieder geval niet bewust. Over zijn eigen
verleden schrijven is dus noodzakelijkerwijze vervormen, interpreteren, de
authenticiteit van de directe ervaring onrecht doen. Anna verwerpt daarom haar
debuutroman als een mislukking en een vervalsing. Daar komt nog bij dat TV- en
filmmaatschappijen haar roman willen verfilmen, maar dan moet het verhaal wel
wat ‘aangepast’ worden aan de smaak van het publiek: een supplementaire vorm
van vervalsing waar de auteur op de lange duur machteloos tegenover staat.
In het rode notitieboek komen Anna's politieke activiteiten aan bod. Ze treedt toe
tot de communistische partij omdat ze daar een ideologie vermoedt die eenheid en
samenhang in leven en maatschappij kan brengen. De inzet voor de partij moet
dienen als tegenwicht voor de doelloosheid die zij overal om zich heen ziet en waarin
ze ook zichzelf weg voelt zinken. Maar vrij vlug wordt zij ook hier met de kloof tussen
realiteit en ideologie geconfronteerd: de werkelijkheid bestaat uit politieke zuiveringen,
opportunistische koerswijzigingen, dictatoriale machtsuitoefening en vooral veel
machteloze woordkramerij - allemaal dingen die de grote droom weerspreken. Anna
voelt in zichzelf en speurt in de andere partijleden de vertwijfeling van mensen die
zich aan een mythe vastklampen om niet wanhopig te worden. Anna kan de kloof
tussen de harde realiteit en de ideologie die voorwendt die realiteit te duiden, niet
overbruggen en verlaat de partij.
In het gele notitieboek begint Anna een nieuwe roman te schrijven, die The Shadow
of the Third moet heten: de geschiedenis van Ella, een schrijfster-journaliste, en
haar vijf jaar durende verhouding met een psychiater, Paul Tanner. In feite echter
is het verhaal van Ella en Paul het verhaal van Anna zelf, die net een vijfjarige
verhouding met Michael achter de rug heeft. Het stuklopen van die verhouding is
een van de oorzaken van Anna's crisis. Aanvankelijk slaagt zij erin die verhouding
met Michael in verhaaltermen te analyseren: Paul en Ella spelen tegenover elkaar
eigenlijk een rollenspel, waarin telkens een van beiden domineert en de andere in
de verdediging drijft. Blijkbaar zijn zij, in een wereld vol geweld en onzeker-
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heid, zulke verscheurde persoonlijkheden, dat ze niet anders kunnen dan hun
fundamentele twijfels en onzekerheden te compenseren in zelfaffirmatie, ook al
gebeurt dat ten koste van de ander en van hun verhouding. Zo schrijvend over Ella
en Paul, ziet Anna in haar verhaal weer duidelijk het patroon, de lijn die door haar
eigen verhouding met Michael liep. Maar ‘literatuur is analyse achteraf’. De
werkelijkheid van haar verhouding met Michael liet zich niet zo gemakkelijk in lijnen
en psychologische formules vatten. Ze was veel verwarder en complexer. Een
verhaal over iets schrijven blijkt weer te zijn: iets een nieuwe zin geven, iets in een
nieuw licht zien, verschillend van de echte, niet in woorden te vangen realiteit. Als
Anna daarna probeert het verdere leven van Ella te vertellen, m.a.w. haar eigen
huidige situatie na de breuk met Michael, slaagt ze daar niet in en wordt het gehele
notitieboek een verzameling van losse schetsen, theoretische beschouwingen over
het schrijven, ontwerpen en projecties die allemaal iets met Anna's eigen leven te
maken hebben, maar waarin geen structuur, geen thematische ontwikkeling zit.
Anna's poging om via de fictie inzicht te krijgen in haar huidige levenssituatie, loopt
uit op een mislukking.
Het blauwe notitieboek is een gewoon dagboek. In het begin gaat veel aandacht
naar de psychiatrische behandeling die Anna nu volgt in de hoop haar emotionele
evenwicht terug te vinden. Na vier jaar houdt ze er echter mee op: zij heeft wel
geleerd haar emoties, angsten en twijfels te benoemen en te catalogiseren, maar
daarmee is de fundamentele gedesoriënteerdheid nog niet verholpen of zelfs maar
verklaard. Verder tekent zij ook de grote en kleine gebeurtenissen in haar leven en
in de wereld op, en hoe langer hoe meer blijken die allemaal te maken te hebben
met geweld, oorlog, uitbuiting, chaos. Anna voelt zich verpletterd door de
doldraaiende doelloosheid van het moderne leven. Ze slaagt er op de duur zelfs
niet meer in al die gebeurtenissen te interpreteren en in haar begrip van de wereld
te integreren. Het dagboek wordt een verzameling van ingeplakte krantetitels en
knipsels die getuigen van de verschrikkingen in de wereld, waarop Anna, én als
mens én als schrijfster, niet anders meer kan reageren dan met stomme vertwijfeling.
Met haar notitieboeken heeft Anna dus het tegenovergestelde bereikt van wat ze
beoogde: ze moesten haar de kans geven haar versplinterde ervaringen te duiden,
ze in haar leven te integreren en zodoende een nieuw, verdiept inzicht in zichzelf
en in de wereld te verwerven. Wat zij echter door haar schrijven geleerd heeft, is
een scherper besef van haar eigen verscheurdheid, van de toenemende chaos en
absurditeit van de wereld; een scherper besef ook van de onmogelijkheid om die
verscheurdheid en die chaos in taal uit te drukken, laat staan in de geordende,
complexe taalstructuren van een verhaal.
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Tijd en taal: kloof tussen fictie en realiteit
Het is nu duidelijk dat Anna's ‘writer's block’ een signaal was, een symptoom van
haar totale ontreddering. In haar leven én in haar schrijverschap. Overal verspreid
in haar notitieboeken vindt men passages die duidelijk trachten te maken waarom
het schrijven over de werkelijkheid, in de directe vorm van een dagboek of langs
de omweg van een op werkelijkheidservaring gebaseerd verhaal, een frustrerende
en onmogelijke taak is. De redenen van de incompatibiliteit tussen
werkelijkheidservaring en de uitdrukking ervan in taal liggen hoofdzakelijk in de
tijdgebonden situatie van het individu en in de semantische beperkingen van de taal
zelf.
Vooral in het zwarte notitieboek, waar ze schrijft over haar ervaringen in Rhodesië
en deze vergelijkt met de roman die daarover handelt, en in het gele notitieboek,
waar ze onder het mom van een verhaal haar verhouding met Michael ontleedt,
klaagt Anna over de vervorming die de terugblik op voorbije gebeurtenissen
onontkoombaar schijnt mee te brengen. De auteur schijnt niet te kunnen ontsnappen
aan de onbewuste selectiviteit van zijn geheugen, aan de dwang van interpretatie
achteraf, aan accentverschuivingen aan onbewuste taboes of obsessies. Het globale
resultaat daarvan is dat de auteur een oprecht bedoelde weergave van zijn eigen
leven als een vervalsing gaat ervaren, als niet overeenstemmend met wat hij eigenlijk
wilde meedelen. Het schrijven zelf legt structuren op, vereist evolutiepatronen om
tot zinvolle uitdrukking te kunnen komen en deze formalisering, deze structurering
schept een kloof tussen de eenmaligheid, de volheid, de authenticiteit van de ervaring
en het schematische neerschrijven ervan. Zo krijg je wel een verhaal geschreven,
maar dat verhaal vertelt de waarheid niet.
Om aan directheid en waarheidsgetrouwheid te winnen, kan men proberen de
ervaring zo vlug mogelijk, zonder tijdsafstand, op te tekenen. Maar dan blijft het
resultaat onder de maat, dan is het verward, tegenstrijdig en uiteindelijk irrelevant
als poging om zichzelf en zijn wereld te ver-klaren. Schrijven schijnt dus aan
wetmatigheden onderworpen te zijn die het onmogelijk maken zinvolle, onvervormde
uitdrukking van levenservaring mee te delen.
Nochtans staat Anna niet negatief tegen schrijven dat structuur vertoont en dat
juist door zijn vorm een uitspraak over de werkelijkheid doet. Met bewondering
verwijst zij naar de grote auteurs van de 19de en het begin van de 20ste eeuw
(Thomas Mann b.v.). Maar wat die groten uit het verleden wezenlijk onderscheidt
van de schrijvers van nu, is dat zij schreven vanuit een geïntegreerde wereldvisie,
die hun schrijven normeerde. De moderne schrijver daarentegen is die geïntegreerde
wereldvisie kwijt, is onzeker over zijn ethische normen en leeft op een puinhoop
van ineengestorte zekerheden. Hij is zelf de speelbal van de twijfel en de verwarring
in onze wereld,
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weerspiegelt die dan ook, en vindt derhalve geen vorm om een globale visie op de
werkelijkheid mee te delen. De enige vorm die hij overhoudt, is diegene die Anna
in haar eigen schrijven ziet en als inadekwaat verwerpt: de vorm opgelegd door
emotie, door wishful thinking, door subjectieve interpretatie, door onbewuste
motivering. In het beste geval is het moderne schrijven een soort worsteling met
het eigen kleine ik om tot enige klaarheid te komen, maar dat betekent nog niet dat
het ook intersubjectieve waarde heeft en a fortiori niet dat het een zo doorlichte visie
op de werkelijkheid zou zijn, dat het als een kunstwerk beschouwd kan worden.
Met het verlies van een fundamenteel mens- en wereldbeeld hangt nauw samen
de moeilijkheid om personages te scheppen: elk individu, de schrijver incluis,
weerspiegelt de fragmentatie en de chaos van de wereld waarin hij leeft. Hoe kan
de auteur dan nog herkenbare stabiele figuren scheppen, als hij zichzelf en de
anderen ervaart als verdeeld, als een toevallig samenspel van uitwendige invloeden?
Wat heeft het voor zin een individu, een personage als ‘goed’ (of als om het even
wat) te karakteriseren, als men beseft dat er een hoop andere gezichtspunten en
opvattingen zijn van waaruit datzelfde personage als ‘slecht’ beoordeeld kan worden?
De realiteit is zo complex, zo vol tegenstrijdigheden en onbekenden, dat
waardeoordelen uitspreken, vooral over personen, een hachelijke onderneming
wordt.
Al deze moeilijkheden worden voor de auteur nog eens extra vergroot door het
uitdrukkingsmiddel dat hij moet hanteren, de taal. Impliciet is Anna er tot dusver van
uitgegaan, dat met woorden de werkelijkheid volledig uitgedrukt kan worden. In
principe moet alles wat (vooraf) bestaat (daarna) in woorden weergegeven kunnen
worden. Is de taal immers niet een soepel instrument, dat zich gewillig laat gebruiken
om ervaring in woorden om te zetten? Maar Anna gaat steeds duidelijker beseffen
dat iets ‘in taal uitdrukken’ meteen betekent dat men dat iets constitueert: er is niet
een vooraf gegeven werkelijkheid die men daarna verwoordt, maar al schrijvend of
sprekend maakt men een nieuwe werkelijkheid. Het ‘beschrijven’ van ervaring
achteraf ‘past’ nooit volledig op de oorspronkelijkheid van die ervaring: wie erover
spreekt of schrijft, wijzigt ze ingrijpend. Bovendien merkt Anna dat de taal helemaal
niet zo'n soepel instrument is. De taal heeft een eigen leven en laat zich niet zomaar
naar de hand zetten. Ze is al eeuwenlang in gebruik binnen een cultuurgemeenschap.
Een woord is als een schelp die eeuwenlang op de zeebodem gelegen heeft en
waarop zich algen, koralen en allerlei parasieten vastgehecht hebben, zodat de
oorspronkelijke contouren ervan vervormd zijn. Elk woord sleept met zich (literaire,
ideologische...) connotaties en echo's mee, zodat het niet meer nieuw en zuiver
gebruikt kan worden. Schrijven wordt, haast onmerkbaar maar onvermijdelijk,
na-schrijven, parodiëren, imiteren. Men vervalt gemakkelijk in taalregisters en
stijlvormen die men uit de literatuur of de cultuur heeft overgeërfd. Anna gaat
bijvoorbeeld in op wat het betekent
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iets een naam te geven. Wie iets een naam geeft, ontrukt het aan de zinloosheid,
de onbekendheid, de chaos, hij maakt het gekend, integreert het in de wereld van
het bewuste individu. Maar tegelijk plakt hij er ook een etiket op, catalogiseert hij
het als een onveranderlijke werkelijkheid, ook al is de inhoud van wat onder het
etiket schuilgaat telkens eenmalig, verschillend van alle andere werkelijkheden die
dezelfde naam opgeplakt krijgen. Zo verstarren, ‘verharden’ woorden tot
aanduidingen van vastliggende inhouden - en worden ze tenslotte weer grotendeels
zinloos. Maar de schrijver moet het met deze woorden doen: wijkt hij te zeer af van
de traditionele woordinhoud, dan wordt zijn schrijven onverstaanbaar; behoudt hij
de traditionele woordinhoud, dan slaagt hij er op de duur niet meer in nog iets
oorspronkelijks te zeggen of een taal te vinden die de uitdrukking is van een nieuwe,
persoonlijke, complexe ervaring.
Bovendien is de taal een structuur, een geregeld communicatiesysteem dat, als
hij verstaan wil worden, de gebruiker tot het respecteren van haar systematiciteit
dwingt. Voor Anna, die de werkelijkheid steeds meer als chaotisch, labiel en
contradictorisch ervaart, wordt de taal een weerbarstig instrument. Het is al moeilijk
genoeg het rationele, het gekende, het vaststaande, het objectiveerbare uit te
drukken, maar hoe laat zich de innerlijke wereld van persoonlijke ervaring, van
emotie en van menselijke relaties in taal uitdrukken? Als men het toch probeert,
ontaardt het geschrevene tot zinloze platitude, vervreemdt het van de schrijver,
verhardt het tot een produkt dat nog nauwelijks iets te maken heeft met de levende
ervaring waarvan het de uitdrukking wilde zijn.
Schrijven was voor Anna tot dusver een mimetische ervaring, een nabootsing,
een weerspiegeling van werkelijkheid. Dit soort schrijven is op een volledig failliet
uitgelopen.

Herbronning en nieuw perspectief
Dan komt Saul Green in haar leven, een Amerikaan op zwerftocht in Europa, zijn
handen vol gebroken illusies en zijn hoofd vol argwaan tegenover alles en iedereen.
Het samentreffen van de vertwijfelde Anna en de neurotische Saul katalyseert in
beiden de reeds lang smeulende crisis. Hun verhouding bestaat er hoofdzakelijk in
dat ze hun angsten, hun twijfels en hun wanhoop tegen elkaar uitschreeuwen, al
hun ressentimenten op elkaar projecteren, maar toch ook bij elkaar een minimum
aan begrip en geborgenheid vinden. Deze ervaring tekent Anna op in een nieuw
notitieboek met een goudkleurig kaft. Uiteraard is hier weinig plaats voor koele
beoordeling en rationele analyse. De spanningen die ze moet doorworstelen, drijven
haar steeds verder in zichzelf. Ze verlaat haar kamer niet meer, verliest alle notie
van tijd en plaats en raakt aan het einde van haar fysieke en mentale krachten. In
die koortstoestand verglijden droom, hallucinatie en
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werkelijkheid in elkaar. In droom en trance, aan de rand van de waanzin, gaat zij
zich het kwaad voorstellen als een onuitroeibare realiteit die het leven aan de wortel
zelf aanvreet. De oorzaak van het geweld in de wereld, van de afbraak van
menselijke verhoudingen, van de absurditeit van het bestaan is een evil principle,
een principle of joy in destruction. Het is even oud als het bestaan zelf, het is niet
verklaarbaar, het is niet herleidbaar tot iets anders, het is.
Maar tegelijk groeit ook een ander inzicht, dat een tegenwicht vormt. Het kwaad
wordt niet bestreden door grote romantische gestes. Het moet bestreden worden
met de gestadige, volhardende, nederige en gezamenlijke inzet van iedereen. De
kunstenaar draagt hierin bij door te werken aan de bewustzijnsvergroting van de
mensheid. Dit inzicht kristalliseert in een verhaal dat Saul aan Anna vertelt: het
verhaal van de rotsblokduwers. Mensen die dieper kijken dan de oppervlakkige
werkelijkheid, ook de kunstenaars dus, moeten beetje bij beetje een zwaar rotsblok
een hoge berg opduwen. De berg is de berg van de menselijke dwaasheid en
oppervlakkigheid, zijn ondergrond is het kwaad; het rotsblok is het inzicht dat
langzaam en met een enorme inspanning steeds een beetje hoger geduwd moet
worden, naar de top van de berg toe. Daar staan enkele mensen die in inzicht en
verbeeldingskracht de mensheid reeds honderden jaren vooruit zijn, de enkelen die
reeds een nieuwe aarde en een nieuwe mensheid zien. Kunstenaar zijn, schrijver
zijn in deze tijd is als een positief gemotiveerde Sisyphus mee zijn schouder tegen
het rotsblok zetten, met de hoop de mensheid tenslotte te brengen waar die
vérschouwende wijzen nu al staan.
Schrijven is niet meer het kopiëren van de absurde wereld, maar putten in zichzelf
om, met de oude woorden, nieuwe werelden te scheppen die de verstarring, de
sleur en de vertwijfeling doorbreken met perspectieven op een bestaan dat in de
ware zin van het woord humaan zal zijn. Dit inzicht stelt Anna in staat haar crisis te
overwinnen. Zij kan zichzelf en haar schrijverschap weer zinvol in de wereld situeren
en gaat aan het werk.
In The Golden Notebook krijgen we het verhaal dat Anna ná haar crisis schrijft:
Free Women. Logisch gezien is het inschakelen van juist dat verhaal nogal
eigenaardig. Free Women is inderdaad het realistische, welopgebouwde, op ervaring
gebaseerde verhaal van Anna's crisis, maar juist daarom ook slechts een zwakke
afschaduwing van Anna's ervaring. Eigenlijk het soort verhaal dat zij helemaal niet
meer wenst te schrijven. Maar Free Women wordt van bij het begin van The Golden
Notebook, in ‘afleveringen’ tussen de notitieboekpassages ingeschoven. Daardoor
vervult het in het geheel van de roman een structurele functie: het toont aan hoe
een complexe ervaring door het uitschrijven ervan verschraalt en van zijn oorsprong
vervreemdt. Door die ironische en contrapuntische functie draagt Free Women, ook
al is het geen positief staal van Anna's nieuw schrijverschap, zinvol bij tot de totale
boodschap van The Golden Note-
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book.
De romans die Anna (of Doris Lessing) zich als ‘rotsblokduwer’ voorneemt te
schrijven, vinden we dus niet in The Golden Notebook. Ze komen pas daarna. Niet
alleen in het slotdeel van de Martha Quest-serie, maar ook en vooral in de romans
Briefing for a Descent into Hell (1971), The Summer before the Dark (1973) en The
Memoirs of a Survivor (1974). In deze verhalen tracht Doris Lessing niet meer de
haar omringende wereld zo getrouw mogelijk weer te geven. Er wordt ruim plaats
gemaakt voor intuïtie, droom, irrationele ervaring, buitenzinnelijke waarneming,
mystiek. Ieder personage, de hele mensheid, worstelt zich naar een nieuwe
geestelijke dimensie toe. Het sterkste boek van de drie, Briefing for a Descent into
Hell, verhaalt bijvoorbeeld de boeiende, sterk symbolisch geladen mythische
ontdekkingstocht van een man naar de oerharmonie in de kosmos en stelt deze
psychische ervaring tegenover de rationeel-materialistische opvattingen van de
moderne (wetenschaps)mens. Lessing blijkt erg geïnteresseerd te zijn in de meer
esoterische ervaringen van de menselijke geest, vooral dan in mensen die als
‘afwijkend’ bestempeld worden. Ze wordt hier duidelijk geïnspireerd door de zgn.
anti-psychiatrie van R.D. Laing en ook het Sufisme (de mystieke leer van de Islam)
ligt sterk in haar belangstellingssfeer. Als men de realistisch-gedetailleerde,
werkelijkheidsgebonden verhalen uit Doris Lessings vroegere werk vergelijkt met
de mytisch-visionaire romans die ze de laatste tijd schrijft, beseft men pas hoe
ingrijpend en radicaal zij in The Golden Notebook met bepaalde vormen van schrijven
heeft afgerekend, en hoe The Golden Notebook een sleutel is die een periode in
Lessings carrière afsluit en de deur tot het nieuwe oeuvre opent.
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Een overdosis pop
Stilstand zonder perspectief
*
Adriaan Waalwijk
Van dertig april tot dertien juni 1977 vond er in het Stedelijk Museum te Amsterdam
een tentoonstelling plaats van de Amerikaanse kunstenaar Claes Oldenburg. In
diezelfde maanden trad Lou Reed twee maal op in de Jaap Edenhal (ook in
Amsterdam), terwijl de nieuwe film van Andy Warhol (Andy Warhol's Bad) in
verschillende steden in Nederland begon te draaien. Zaken die ogenschijnlijk niets
met elkaar te maken hebben, maar die door hun historische achtergrond niet meer
van elkaar los te koppelen zijn. De hedendaagse overeenkomst tussen deze drie
kunstenaars bestaat uit een voortborduren op hetgeen zich in de jaren zestig onder
de naam ‘Pop’ manifesteerde. Er is sinds het eind van de jaren zestig bij de pop-kunst
weinig veranderd op muzikaal, zowel als op beeldend gebied. Hoewel dit gebrek
aan verandering kan worden opgevat als een stabilisering, zie ik het als een stilstand,
een ontzieling. De kunstenaars en musici zijn evenals het publiek aan het vergrijzen,
de produkten missen steeds meer oorspronkelijkheid.
De film Andy Warhol's Bad is, zoals de titel zegt, een slechte film, hoewel je ook
kunt concluderen dat Andy Warhol slecht is. In deze film wordt mishandeling, moord
en doodslag, kortom criminaliteit, als volkomen geintegreerde levensvorm binnen
de maatschappij getoond. Het verhaal speelt rond een jongeman die voor een
moordenaarsuitzendbureau gaat werken, maar een week te vroeg arriveert. Hij ziet
zich genoodzaakt een kamer te huren in het bureau, dat wordt gecamoufleerd door
een ontharingssalon, en vermaakt zich met de komende en gaande ‘werknemers’
(allen vrouwen). De gruwelijke zaken die deze dames afhandelen, worden tot in de
finesses gefilmd. Een baby wordt van de zoveelste etage uit een raam gegooid en
spat als een tomaat uit elkaar. De immoraliteit binnen deze film is in tegenstelling
tot Warhols oudere werk niet meer moreel verantwoord. Zijn bekendste films (Flesh,
Trash, Heat) toonden met veel meer kracht een zelfkant van de maatschappij, alleen
al doordat de acteurs hun rol niet acteerden, maar speelden wat ze waren. De acteur
Joe Dal-

*

Met dank aan Arnold Kreps.
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lesandro vermomde zich niet als junkie, maar was wezenlijk bezig met heroïne. Een
vriendin vindt in de film Flesh haar borsten te klein, er wordt verder niet over gepraat,
maar in Trash is er wèl iets aan haar lichaam veranderd. De vulgariteiten van de
Amerikaanse samenleving werden in deze drie films op een harde, maar wel eerlijke
manier weergegeven. Dit laatste ontbreekt in Andy Warhol's Bad, waardoor de film
een magere variatie op dit thema is geworden.
De pop-muziek van de laatste jaren is eveneens duidelijk aan vercommercialisering
onderhevig. Bob Dylan, Lou Reed, Frank Zappa en Marc Bolan behoorden tot de
underground van de jaren zestig, die terend op de mythe die rondom hen is
opgebouwd, gesettelde artiesten van de jaren zeventig zijn geworden. Lou Reed
maakt evenals Zappa en zovele anderen nog steeds uitstekende muziek, maar zijn
werk is duidelijk minder pretentieus, minder veelzeggend, wel perfecter in de
uitvoering. Een underground zoals die tien jaar geleden bestond is verdwenen.
Dylans bijtende woordenstromen zijn kabbelende beekjes geworden. Frank Zappa
heeft zowel zijn teksten als zijn muziek in een esthetische vorm gegoten, maar heeft
daardoor aan vitaliteit en zeggingskracht ingeboet. Lou Reed heeft zijn stampende
begeleiding en zijn muren van geluid achter zich gelaten, evenals de heroïnetrips,
maar zijn zwaarmoedigheid is gebleven. Zijn invloed is, hoewel minder desastreus,
nog steeds groot.

(Lou Reed tijdens zijn laatste optreden in de Jaap Edenhal te Amsterdam op 30 april 1977.
Foto: Jos v.d. Tol)
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Ook de tentoonstelling van Claes Oldenburg in het Stedelijk Museum is, hoe mooi
de geëxposeerde werken ook waren, typerend voor de hedendaagse tendens.
De expositie bestond uit een enorme hoeveelheid tekeningen die een schitterend
overzicht gaven van Oldenburgs werkwijze, vanaf de vijftiger jaren tot heden. In dit
afgeronde overzicht lag de kracht van de expositie, maar tevens kreeg het juist door
deze volmaakte presentatie iets definitiefs.

(Claes Oldenburg, Kolossale sigarettenpeuken in parkachtige omgeving, met man. (1967)
Potlood en waterverf, 76,2 × 56 cm. Foto: Jos v.d. Tol)

In 1969 begon hij zijn reeds jarenlang bestaande studies voor gigantische objecten
(zie foto) om te zetten in sculpturen. Zijn eerste beeld, een kolossale lippenstift op
een tankonderstel, geeft iets weer van wat er zich in die dagen manifesteerde. De
nietsvermoedende man dreigt verpletterd te worden door de vervaarlijk op hem
afkomende, mammoetachtige sigarettenpoten. Een dergelijk beeld was in die dagen
ook hier zichtbaar. Robert Jasper Grootveld, de anti-rookmagiër, hield al een tweetal
jaren zijn anti-rook-happenings bij het Amsterdamse lieverdje (Geschenk van de
Hunter-fabrieken, voor de provo's het symbool van de verslaafde consument). De
hedendaagse projecten van Oldenburg (een gigantische wasknijper en een
gigantische honkbalknuppel) worden steeds duurder, steeds groter en
gecompliceerder in hun uitvoering. De vormtechnische aspecten worden
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steeds belangrijker, de (nog steeds aanwezige) inhoud wordt clichématig.
Uiteraard zijn er na het ontstaan van de pop-art nieuwe stromingen in de beeldende
kunst ontstaan (op-art, minimal-art, land-art enz.), doch zij hebben geen van alle de
positie die de pop-art in heeft genomen kunnen evenaren. De pop heeft door haar
enorme omvang en kracht, en door het uitblijven van een reactie van eenzelfde
formaat, zichzelf ten val gebracht.

Massamedia
Na de Tweede wereldoorlog werd met name Engeland overspoeld door produkten
van de Amerikaanse massamedia. Een aantal kunstenaars zoals Richard Hamilton,
Peter Blake, Peter Philips, Joe Tilson, Allen Jones, Gerald Laing en David Hockney
werden door dit verschijnsel geïnspireerd, en wisten er in de beeldende kunst op
ironische wijze vorm aan te geven. Zij realiseerden zich dat deze populaire cultuur
van cowboy-films, reclameborden, machines en andere niet-esthetische zaken een
essentieel aspect van de visuele waarneming inhield. Dit kritisch bewustzijn
resulteerde alleen niet in een socialistisch realisme of een dadaïstische benadering,
ook niet in een expressionisme à la Grosz, maar in een positivistische
maatschappijbeoordeling. Zij gaven de maatschappij realistisch weer; niet zozeer
in haar verschijning, maar op de manier waarop zij werd ervaren. In plaats van de
lelijkheid en onrechtvaardigheid van de stedelijke cultuur aan te vallen, bekeken en
beoordeelden ze de wereld met een intensiteit en een doordringendheid die nieuwe
perspectieven opende. De kunst uit het verleden had al te lang op zichzelf geteerd
en was te weinig geïntegreerd in de haar omringende wereld. De kunstenaars
schilderden niet meer naar de natuur maar naar de cultuur en onderzochten de
werkelijkheid daar waar wij alleen clichés opmerkten, en dus niets meer zagen.
Typerend is de collage die Richard Hamilton al in 1956 maakte onder de titel: ‘Wat
is het toch dat de hedendaagse woning zo anders, zo aantrekkelijk maakt?’. Hamilton
greep niet terug naar renaissance-achtige beeldvormen, zoals de schilders van de
1
Nieuwe Zakelijkheid en het Surrealisme wel hadden gedaan. Hij laat ons een
‘modern’ interieur zien met een op een bank liggende pin-up girl en haar echtgenoot,
een stoere body-builder. De kamer is verder volgestopt met allerhande moderne
middelen zoals een stofzuiger, televisie, band-recorder, neonreclame en een
stripverhaal als schilderij. Vanuit het raam is een theater zichtbaar waarop de eerste
geluidsfilm, The Jazz Singer, met Al Jolson in de hoofdrol wordt aangeprezen.
De Engelse pop-kunstenaars putten een groot deel van hun inspiratie uit deze
Amerikaanse bronnen. Toch bleef er een distantie bestaan tussen

1

Nieuwe Zakelijkheid: (1922) Kunstrichting tegen de geometrische kunst en de nadruk weer
op de zichtbare werkelijkheid wilde leggen.
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deze zichtbaar uit Amerika afkomstige produkten en de werkelijkheid. In Amerika
zelf fungeerden de films, de reclames in keiharde kleuren, de strips en de ‘ready
made’-voedselpakketten als integraal onderdeel van de samenleving. De jaren vijftig
waren in de Verenigde Staten (dit in tegenstelling tot Engeland) cultureel gezien in
de ban van de New York School geraakt. Deze New York School behelsde zowel
de Action Painting of het Abstract Expressionisme als de Colorfield Painting. Tot
deze school behoorden o.a. Pollock, De Kooning, Rothko, Gottlieb, Reinhart,
Hofmann, Motherwell, Newman en Baziotes. In hun werken zijn de Europese
invloeden duidelijk zichtbaar. Dit doordat vele grote schilders (Ernst, Masson, Matta,
Mondriaan, Duchamp e.v.a.) zich door de oorlog genoodzaakt voelden naar Amerika
te emigreren. De schilders van de Action Painting gingen over op de automatische
werkwijze die typerend was voor de surrealisten. Pollock legde zijn doeken op de
grond (een werkwijze die was overgenomen van de Indiaanse zandschilders) en
liet zijn verf er vanaf een bepaalde hoogte op druipen. Willem de Kooning gooide
of smeerde
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zijn verf direct op het doek. Colorfieldschilders zoals Newman en Reinhardt grepen
naar geometrische vormen (kubistische invloeden) en trachtten met formele middelen
zoals formaat, kleurcombinaties, omvang van kleurenvelden enz. een metafysische
betekenis aan hun werk te geven. Het grote verschil tussen de colorfieldschilders
en de abstract expressionisten was dat de eersten door middel van kleurvelden
emoties op wilden wekken, terwijl het bij de tweede groep ging om de emotionele
waarde van de actie van het schilderen. Er was dus geen sprake van één stijl binnen
de New York School. Gemeenschappelijk is het belang dat zij allen hechtten aan
een bepaalde mate van abstractie en aan het individualisme. De Kooning, Pollock,
Motherwell en Hofmann kenmerkten zich door de verf spontaan op het doek te
brengen, emotioneel en zonder plan. De verflijnen, klodders, spatten en vlekken
maakten dat er tussen de (geometrische-) vierkante vorm van het schilderij, de soms
egaal geschilderde ondergrond en het ritmisch, compositorisch niet van te voren
vastgelegde, bewerkte oppervlak, een buitengewoon spannende wisselwerking kon
ontstaan.

Nieuwe jazz
Iets dergelijks speelde zich ook in de toenmalige moderne jazzmuziek af. De nieuwe
jazzstromingen zoals de bebop, cool jazz en progressive jazz lieten een ritmisch
element op de voorgrond treden. De uitvoerende musici waren vrij om op zo'n
uitgangspunt alle mogelijke variaties te maken. Zij waren hierbij alleen gebonden
aan een constant doorlopend ritme (meestal door slagwerk, bas, gitaar en piano
aangegeven), opeenvolging der harmonieën en de mede hierdoor bepaalde lengte
van een thema. De manier echter waarop de pop-musici aan het begin van de jaren
zestig van de bestaande muzikale stromingen (jazz, country and western, folk, rock
and roll, blues) gebruik maakten, stond in lijnrechte tegenstelling tot de verhouding
waarin de pop-art schilders en de abstract werkende kunstenaars zich ten opzichte
van elkaar bevonden. Terwijl de verschillende stijlen uit de jaren vijftig door de
pop-musici als positieve mogelijkheden voor gebruik werden uitgeprobeerd en
bewerkt (hierdoor ontstonden bijv. de country-rock, rock-blues, soul en hard-rock),
namen de pop-schilders behalve het grote formaat van de doeken weinig van hun
abstract bezig zijnde kunstbroeders over. Uitzonderingen als Rauschenberg laat ik
hier buiten beschouwing. In tegenstelling tot de Engelse pop-cultuur, die zowel
muzikaal als op het gebied van de beeldende kunst ironischer en soms vrijblijvender
tegenover de maatschappij stond, zetten de Amerikaanse kunstenaars de alledaagse
omgeving om in een agressievere, overweldigender en krachtiger vormentaal. De
Engelsen hoefden zich niet af te zetten tegen de subjectiviteit van een New York
School, tevens werden zij zoals ik reeds vertelde op een veel minder directe manier
met de Amerikaanse commercie
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(Roy Lichtenstein, As I opened fire. (1963) 173 × 142,5 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam.
Foto: Jos v.d. Tol)

geconfronteerd. Uiteraard spelen de oorlog in Vietnam, de Cuba-crisis en de nog
niet vergeten interventie in Korea een belangrijke rol in deze stellingname. De
Amerikaanse pop-stroming ontstond weliswaar enkele jaren later dan in Engeland,
maar ze stelde zich onmiddellijk onafhankelijk op en overschaduwde haar bijna
direct. Zij toonde een commerciële samenleving en vond in haar onaangename
materialen een bron van picturale onderwerpen. Beeldende kunstenaars zoals Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Claes Oldenburg,
Robert Indiana en Jime Dine ontketenden dan ook heftige reacties bij het
kunstminnend publiek, toen zij met hun triviale onderwerpen naar voren kwamen.
Roy Lichtenstein blies de door miljoenen gelezen stripverhalen op tot gigantische
formaten. Zijn met harde kleuren en zwarte omlijningen beschilderde doeken laten
vaak op parodische wijze de clichématige Amerikaanse heldenimage zien. Soms
toont hij de oversentimentele uit film en strips bekende liefdesverklaringen van
hunkerende meisjes. Opvallend is dat hij altijd teruggrijpt naar stripafbeeldingen uit
de jaren vijftig. Zijn doeken met luchtgevechten zijn een koele registratie van een
oorlog tussen machines; soms vraag je je af of de tekst door de piloot of door het
vliegtuig wordt uitgesproken.
Claes Oldenburg vergrootte de door miljoenen gegeten hamburgers tot enorme
sculpturen. In 1961 opende hij een ‘winkel’ in de 2nd Street in New York, gevuld
met buitengewoon onsmakelijk uitziend voedsel in geschilderde kalk, dat tegen vrij
hoge prijzen te koop werd aangeboden.
Rosenquist schilderde de afzichtelijke reclames van Times Square. In 1965 maakte
hij een schilderij onder de titel F-III, met een grootte van 3 × 30
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meter, dat de toeschouwer geheel omgaf. Het doek dat de naam draagt van de
toenmalige nieuwste bommenwerper, toont wisselende taferelen van destructie en
het moderne Amerikaanse gezin.
Mel Ramos maakte zijn in afschuwelijke pasteltinten opgezette naaktschilderijen.
Zijn pin-up modellen poseren met een stuk kaas of een gigantische bougie of komen
uit een gepelde banaan te voorschijn. Hij schrok er niet voor terug om klassieke
naakten zoals die van Rembrandt of Manet, te vervangen door wulpse vrouwen,
die eerder in een seksblad thuishoren.
Andy Warhol fabriceerde zijn supermarktprodukten, gebruik makend van
zeefdrukken. Zijn Coca-colaflesjes, Brillodozen en soeppaketten, maar vooral zijn
drukken van Marilyn Monroe en Mao zijn wereldberoemd geworden.

Pop-muziek
Tussen de ironische Engelse en de agressieve Amerikaanse pop-art loopt een
parallel met de stromingen binnen de pop-muziek. In dit verband spreken bijvoorbeeld
de verschillen tussen de Beatles, Donovan, Bonzo Dog Band en desnoods de Rolling
Stones enerzijds en de Amerikaanse pop-musici zoals Frank Zappa, Bob Dylan,
Velvet Underground (Lou Reed) en Janis Joplin anderzijds, voor zich. De
Amerikaanse muziek is gedurende de jaren zestig over bijna de hele linie agressief.
Als Bob Dylan zijn Talking world war III blues ten gehore brengt, is Donovan bezig
met zijn Little tin soldier. Een ander frappant verschil is dat de Amerikaanse musici
zich in hun teksten vaak op de massa richten, terwijl de Engelsen individueler
problematieken weergeven. Dit algemenere bezigzijn is uiteraard begrijpelijk, gezien
de reeds eerder vermelde politieke situatie. Bob Dylan geeft iets van deze sfeer
weer in zijn nummer Masters of War. Zijn muziek is een mengelmoes van country
and western, folk en blues, terwijl hij praatzingend op monotone wijze zijn teksten
voordraagt.
Come you masters of war, you that build the big guns,
you that build the death planes, you that build all the bombs,
you that hide behind walls, you that hide behind desks,
I just want you to know, I can see through your masks.
You that never done nothing but build to destroy,
you play with my world like it's your little toy,
you put a gun in my hand and you hide from my eyes,
and you turn and run farther when the fast bullets fly.
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Onesthetisch
In zijn teksten uitte Dylan met verbale virtuositeit zijn sociale betrokkenheid.
Aangezien de toen jeugdige platenkopers de heersende (veelal Engelse) popmuziek
steeds meer als onecht ervoeren, voorzag Dylans muziek in een grote leemte. De
doorbraak vond plaats in 1965, toen Dylan ging werken met een groep in de
rocktraditie, een miljoenenpubliek bereikte en vele collega's diepgaand beïnvloedde.
Frank Zappa en zijn Mothers of Invention namen de status van ‘Amerikaans geweten’
over. Hun muziek was geinspireerd door hoofdzakelijk de rock en jazz. De teksten
waren vulgair, schokkend, vals of quasi vals gezongen, terwijl de groepsleden hun
best deden er zo onesthetisch mogelijk bij te lopen. Van de L.P. We're only in it for
the money een gedeelte van het met hoge stemmetjes gezongen Harry you'r a
beast.
I'm gonna tell you the way it is,
and I'm not gonna be kind or easy.
Your whole attitude stinks, I say
and the life you lead is completely empty.
You paint your head.
Your mind is dead.
You don't even know what I just said.
THAT'S YOU: AMERICAN WOMANHOOD!!!
You're phony on top, phony underneath,
you lay in bed and grit your teeth.
MADGE, I WANT YOUR BODY!
HARRY, GET BACK!
MADGE, IT'S NOT MERELY PHYSICAL!
HARRY, YOU'RE A BEAST!!
censored, censored, censored,
censored, censored, censored.
MADGE... I COUDN'T HELP IT (Madge huilend op de achtergrond).

Zo haalde Frank Zappa zich de haat van de oudere generatie Amerikanen op de
hals. Hij stelde zich beschikbaar voor de presidentsverkiezingen, liet zich naakt op
een toilet afbeelden en zong liedjes over drugs. Toch stak hij ook de draak met de
hippies, hun constante vlucht en hun a-politieke instelling.
Er was nog een tweede stroming binnen de pop-muziek, de meest negatieve en
nihilistische. Zappa gooide zijn agressie naar buiten, de Velvet Underground met
name niet. Integendeel, haar aandacht was naar binnen gericht. Terwijl in Engeland
de Beatles hun liedjes zongen over vergane en
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toekomstige liefdes (ik bedoel dit niet denegrerend, maar tracht de verschillen
duidelijk te laten zien), speelde de Velvet Underground (Lou Reed, John Gale, Nico,
Maureen Tucker, Sterling Morrison) haar destructieve, met zelfvernietiging
2
doortrokken muziek. Bekend werden de woorden ‘I'm waiting for my man , 26 dollars
in my hand’. Hun werk was rauw, agressief, hard en onmelodieus. Tijdens de
uitvoeringen was de groep meestal stoned en bestond op het laatst uit junkies en
zwaar depressieve individuen. Deze ziekelijke zelfopoffering groeide uit tot een
cultus waarin de introvertie de boventoon voerde. Het nummer Heroin, geschreven
door Lou Reed en gespeeld door de Velvet Underground, geef ik hier verkort weer.
I wish that I was born a thoussand years ago,
I wish that I'd sailed the darkened seas
on a great big clipper ship,
going from this land here to that.
Away from the big city where a man cannot be free
of all the evils in this town
and of himself and those around.
and I guess I just don't know.
Heroin, gonna be the death of me,
heroin, it's my wife and it's my life,
because a mainer to my vein leads to a center in my head,
and then I'm better off than dead.
3

When the smack begins to flow
then I really don't care anymore
about all you Jim-Jims in this town,
and everybody putting everybody else down,
and all the politicians making crazy sounds,
and all the dead bodies piled up in mounds.
But while that heroin is in my blood,
and that blood is in my head,
thank God I'm as good as dead,
thank God that I'm not aware,
and thank God that I just don't care.
And I guess I just don't know,
and I guess I just don't know.

2
3

Man: dealer in hard drugs.
Smack: heroïne.
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Toch is het verschil tussen de Amerikaanse pop-muziek en de Amerikaanse pop-art
groot. De musici hoefden zich technisch veel minder te verantwoorden, daar zij
reeds geaccepteerd materiaal gebruikten uit de jaren vijftig. De beeldende
kunstenaars konden niet op directe voorgangers terugvallen. Dit leidde tot
verschillende benaderingen van de werkelijkheid. De pop-art kunstenaars hielden
zich vooral bezig met de vorm, de pop-musici veel meer met de inhoud van hun
werk. Uiteraard is het fout hieruit te concluderen dat de pop-art geen inhoud zou
hebben, of dat de vorm waarin de muziek werd gegoten geen oorspronkelijkheid in
vorm zou bezitten.
Het ligt voor de hand dat de op het moderne leven georiënteerde kunstenaars
ook gebruik gingen maken van moderne materialen en mogelijkheden (zeefdruk,
plastics, polyester, geluid, licht en film). Vooral Oldenburg en Warhol wisten deze
materialen en hun mogelijkheden op indrukwekkende wijze te verwerken, wat leidde
tot een synthese van de verschillende media (mixed media). Het ontstaan van de
‘mixed media’-programma's impliceerde weer een uitbreiding van mogelijkheden
voor de happenings.
Claes Oldenburg en Jime Dine waren degenen die het meest betrokken zijn
geweest bij de eerste happenings. Anderen, zoals Roy Lichtenstein en George
Segal, waren vrienden van Allen Kaprov, de pionier op dit gebied en tevens de
uitvinder van deze term. De happenings uit de late jaren vijftig waren een soort
collage van gebeurtenissen. Er was geen van te voren bepaald tijdsverloop in de
gebeurtenissen aanwezig, en geen verhaal, rollenspel of denkbeeldige structuur.
De spelers stonden op eenzelfde waardenniveau als de hen omringende objecten.
Er werd wel een van te voren bepaalde tijd voor de gehele gebeurtenis gegeven
(dus wel een echte tijd), terwijl de acties of de objecten vaak een symbolische
betekenis kregen. De eerste happenings werden ook wel ‘action collages’ genoemd,
en het is duidelijk dat vanuit dit bezigzijn weer een link te leggen is naar de action
painting en de jazz-improvisaties.
Claes Oldenburg gebruikte de happenings in zijn kunstmanifestaties, zoals in zijn
‘winkel’ in 1961. Andy Warhol richtte zich op de pop-muziek, zodat er vanaf het
midden van de jaren zestig een hecht front ontstond van beeld, geluid, tekst en licht.
Samen met Lou Reed en de Velvet Underground begon hij rond 1965 te
experimenteren. Het pop-concert werd hierdoor een gigantische happening, die zijn
weerga nog niet gekend heeft. Er vond een interactie plaats tussen mens, milieu
en media. Het publiek nam lijfelijk deel aan het kunstgebeuren, zodat er een creatieve
dynamiek ontstond tussen artiest en deelnemers. Warhol projecteerde als eerste
zijn films op het podium én op de zaal ter ondersteuning van een gegeven. De
kunstenaars identificeerden zich steeds meer met hun uit te dragen tekst. Lou Reed
met zijn heroïnesongs ging er zelfs bijna aan kapot. De Rolling Stones waren niet
alleen banaal in hun muziek. Zappa liet zijn aversie tegen de Amerikaanse commercie
ook lijfelijk blijken. Er ontstond hierdoor
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een soort alternatieve werkelijkheid, met zijn negatieve (druggebruik) maar ook zijn
positieve kanten. Roel van Duyn wist de happenings in Amsterdam een politiek
karakter te geven. De openluchtkoncerten hadden een duidelijk pacifistische opzet,
terwijl de hippiekolonies in zowel Amerika als Europa het pop-gebeuren tot
sub-cultuur verhieven. De jongeren uit de jaren zeventig voelden zich minder
betrokken bij de pop-manifestaties dan de generatie daarvoor. De happenings, de
underground en de openluchtconcerten zijn over het algemeen verleden tijd. Op
het ogenblik wordt in Denemarken het laatste Europese hippie-bolwerk (Christiania)
met de ondergang bedreigd. De ‘nichtenrock’ van David Bowie, Brian Ferry e.a. is
een decadente afspiegeling van het popwerk uit de periode van vóór 1970. De
reggae en de punk richten zich, evenals de soul in de zestiger jaren, op een specifiek
publiek. De zwarte soulmuziek, ontstaan uit de gospel en de rhythm and blues
ontleende haar bestaan vooral aan een zich afzetten tegen de blanke muziek, terwijl
b.v. de hedendaagse punk zich uitsluitend op de werkende jeugd richt. Het totaal
cultuurbeeld uit de jaren zestig is verdwenen op artistiek maar ook op commercieel
gebied. De musici hebben minder in de melk te brokkelen, de platenmaatschappijen
hebben de touwtjes weer in handen.
De pop-muziek heeft zichzelf overleefd, terwijl de pop-art tegenwoordig weinig
nieuws te bieden heeft. De steeds sterker opkomende conceptuele kunst heeft geen
parallellen op muzikaal gebied. De dematerialisering van het kunstwerk werd al
gepropageerd door de land-art en de minimal-art zonder echter ooit de status van
de pop-art aan te tasten. De pop is bijna overleden, de toekomst ligt in handen van
de conceptuele kunstenaars en misschien zelfs van de punkgroepen.
De jongeren uit de jaren zestig zijn bevangen door een soort apathische nostalgie,
maar de jaren zeventig zijn misschien nu rijp om een eigen, nieuw gezicht te tonen.
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Genetische manipulatie:
Een historisch debat
J. Swings
1

Met de ontwikkeling van de techniek van het recombinant DNA (genetic engineering)
- de inplanting van vreemd erfelijk materiaal in het eigen erfelijk materiaal van
organismen - zijn de moleculairbiologen een nieuw tijdperk begonnen. Dit onderzoek
is wellicht het belangrijkste feit in de biologie sinds de ontdekking van de dubbele
spiraalstructuur van het DNA. Het is de laatste vier jaar ontwikkeld en toegepast en
is onmiddellijk het onderwerp van vaak hevige discussies geworden.
Desoxyribonucleïnezuur, kortheidshalve DNA genoemd (de A komt van
het Engelse ‘acid’ voor zuur) en Ribonucleïnezuur, kortheidshalve RNA
genoemd (ribose is een suiker), zijn complexe, chemische stoffen, die in
de celkern (nucleus) maar ook elders in het cytoplasma werden ontdekt
als de dragers en/of overdragers van de erfelijke eigenschappen. Het zijn
langgerekte, schroef- of spiraalvormig gewonden ketens van fosforzuur,
suiker en organische basen: het DNA blijkt uit een dubbele spiraal, de
2
zogeheten dubbelhelix opgebouwd te zijn.
Het debat over het recombinant DNA is in meerdere opzichten van historisch belang
te noemen. Voor het eerst in de geschiedenis legden weten-

1

2

In de biologie slaat de algemene term recombinatie op alle processen (Mendeliaanse wetten,
mutaties e.a.) die binnen een populatie voortdurend nieuwe (individuele) combinaties van de
genen en/of chromosomen (en de daarmee verbonden erfelijke eigenschappen)
teweegbrengen. De recente techniek van het zogeheten recombinant DNA slaat op de
kunstmatige - en door natuurlijke barrières verregaand verhinderde - toevoeging van een stuk
DNA (drager van erfelijke eigenschappen) uit één populatie aan het DNA van een andere of
anderssoortige: welke re-combinatie door de celdelingen van het aldus gecreërde, voordien
onbestaande organisme trouw gekopieerd wordt of kan worden.
Over DNA, de betekenis daarvan voor de menselijke erfelijkheid en de
verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen toekomst cfr.
W. Rombauts, Het raadsel der erfelijkheid, in Streven, feb. 1962, pp. 452-458.
A. Thiadens, Overdracht van erfelijke eigenschappen door nucleïnezuren, in Streven,
jan. 1964, pp. 372-375.
A. Thiadens, De betekenis van de nucleïnezuren voor de mens en zijn nageslacht, in
Streven, juni 1964, pp. 872-879.
A. Thiadens, Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, in Streven, april 1968, pp.
653-660.
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schapsmensen - zij het dan louter uit veiligheidsoverwegingen - zichzelf beperkingen
op in hun onderzoek en riepen zij op tot nationaal en internationaal overleg over te
nemen veiligheidsmaatregelen. Deze oproep tot zelfbeperking die in 1974 door Paul
Berg en anderen werd gedaan, was het beginpunt van de hele discussie in de
wetenschappelijke wereld en daarbuiten. Hij zou uitmonden in een uitgebreide reeks
van veiligheidsnormen voorgeschreven door het NIH (National Institute of Health)
in 1976 voor alle onderzoek gefinancierd door deze instelling. In de VS zullen de
NIH-normen binnenkort in wettelijke bepalingen worden omgezet.
Het debat werd voornamelijk gevoerd in de VS en omvatte twee aspecten:
enerzijds ging het over zowel de mogelijke risico's als de voordelen van het
onderzoek en anderzijds over de rechten van de burgers om beslissingen inzake
wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang mede te beïnvloeden. De grote vraag
van het publiek daarbij was: worden er door deze nieuwe technieken organismen
gemaakt die gevaarlijk zijn voor de mens?

Onderzoek
3

Dit onderzoek gebeurt meestal met de bacterie Escherichia coli , een normale
darmbewoner van de mens en van warmbloedigen. De genetische informatie ligt
bij de bacteriën vervat in een cirkelvormig chromosoom, evenals in enkele veel
kleinere, onafhankelijke cirkelvormige elementen, plasmiden genoemd. Beide
bestaan ze uit (dubbelstrengig) DNA. Het principe van het onderzoek waar het om
gaat is eenvoudig: men breekt eerst de cel open en isoleert de plasmiden, dan knipt
men het plasmide open

met behulp van specifieke restrictie-enzymen (a). Vreemde stukjes DNA kunnen
dan in dat plasmide worden ingelast met behulp van het enzyme DNA ligase (b).
Het nieuwe plasmide dat men aldus verkrijgt, bevat voortaan recombinant DNA, d.i.
genetisch materiaal van twee verschillende

3

Bacteriën zijn eencellige organismen zonder wel omschreven kern. Escherichia coli werd in
1884 door Escherich in feces ontdekt.
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organismen. Deze recombinante plasmiden worden tenslotte in de E. colicel gebracht
waar ze bij de celdeling ook in de nieuwe cellen overgedragen worden. Op die
manier verkrijgt men trouwe kopieën van het recombinant DNA (c).

Chronologie
1973: Op de Gordon Conferentie over nucleïnezuren kwamen 130 moleculairbiologen
samen en werd voor het eerst de mogelijkheid besproken om twee DNA moleculen
van verschillende herkomst aan elkaar te lassen. In een brief aan de voorzitters van
de NAS (National Academy of Sciences) en het NIM (National Institute for Medecine)
van de VS drukten de deelnemers hun bezorgheid uit over de mogelijke risico's van
dit onderzoek: ‘sommige hybride moleculen zouden gevaarlijk kunnen zijn voor het
laboratoriumpersoneel en voor het publiek.’ Zij stelden tevens de oprichting voor
van een comité van de NAS om deze aspecten te bestuderen.
1974: Het NAS-comité over recombinante DNA-moleculen, voorgezeten door
Berg, publiceerde de nu reeds historisch geworden brief in Science: ‘Hoewel zulke
proeven de oplossing van belangrijke theoretische en praktische biologische
problemen zullen bevorderen, zouden ze ook leiden tot nieuwe vormen van
besmettelijke elementen, waarvan de biologische eigenschappen niet helemaal te
voorspellen zijn... Onze bezorgdheid is gebaseerd op potentiële, veeleer dan op
echt aangetoonde risico's, daar er weinig proefondervindelijke gegevens bestaan
over de gevaren van zulke DNA moleculen’. Het comité deed een beroep op alle
moleculairbiologen ter wereld om voorlopig en vrijwillig twee types van onderzoek
uit te stellen, nl. de incorporatie van 1) genen die toxinen (giftstoffen) produceren
of resistentie tegen bepaalde antibiotica verwekken en 2) genen van dierlijke kankeren andere virussen. De voornaamste bedoeling van deze oproep was voldoende
tijd te winnen om verder overleg op een internationale bijeenkomst mogelijk te maken
en ondertussen ieder mogelijk gevaar voor de volksgezondheid uit te bannen.
1975: Op een vergadering van genetici in Asilomar (California) kwam het hele
probleem uitvoerig ter sprake. Men stelde voor, zich niet te beperken tot
conventionele fysische veiligheidsmaatregelen, maar tevens voor dit soort onderzoek
slechts genetisch verzwakte bacteriën te gebruiken, die nl. buiten het laboratorium
niet leefbaar zijn. Een adviserend NIH-comité werd belast met de redactie van een
reglementering uitgaande van de Asilomar-richtlijnen. Daarin worden vier (louter)
fysische veiligheidsniveaus onderscheiden - aangeduid door de afkortingen P1
(Physical), P2... - gaande van de standaardmethoden uit de microbiologie (P1) tot
de zeer gesofisticeerde installaties met onderdruk, sluizen, speciale kleding en
douches aan de uitgang (P4). Daarnaast onderscheidt men nog drie
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biologische veiligheidsniveaus - aangeduid door de afkorting van Escherichia coli
of Koli waarmee men werkt: EK1 biedt de geringste beveiliging, men werkt met de
standaardstam van Escherichia coli, K 12, die echter zelf al een verzwakte stam is.
Het niveau EK2 vereist het gebruik van een genetisch gehandicapte stam van E.
coli K 12. Het niveau EK3 vereist eveneens het gebruik van een genetisch
gehandicapte stam, doch dit laatste moet bevestigt zijn door proeven bij dieren of
mensen. De belangrijkste taak van het comité was het nu om aan de verschillende
typen van proefnemingen één of meerdere veiligheidsnormen toe te kennen.
1976: - Publikatie van de richtlijnen van het NIH.
- Publieke hoorzitting over de technologie van het recombinant DNA in de
gemeenteraad van Cambridge Massachusetts. De directe aanleiding was de door
Harvard geplande bouw van een nieuwe laboratorium. Burgemeester Velluci trachtte
een resolutie te laten aannemen die het recombinant DNA-onderzoek gedurende
twee jaar in zijn stad zou verbieden. Voor Harvard en de MIT (Massachusetts Institute
of Technology) zou dit een zware klap zijn geweest. De resolutie werd tenslotte toch
verworpen: verder onderzoek werd toegestaan mits inachtneming van de NIH
richtlijnen en nog enkele extra beperkingen. Alle P4-onderzoek (zonder biologische
veiligheidsniveaus) werd verboden.
- Publieke hoorzitting in de gemeenteraad van New York.
1977: Er worden wetsontwerpen ingediend bij het Congres en bij de Senaat.
Curtiss, een der eerste ‘waarschuwers’, verandert zijn standpunt: ‘Ik ben tot de
bevinding gekomen dat DNA inlassingen onder EK1 en EK2 gastheervectoren geen
gevaar betekenen voor de mens.’ Deze interventie heeft invloed op het NIH
recombinant DNA comité, dat een aanbeveling doet om de NIH-richtlijnen af te
zwakken. De Gordon conferentie over nucleïnezuren (1977) stuurt een brief aan
het Congres over de wetgeving die in de maak is en die zo log en onvoorspelbaar
is, dat ze de verdere ontwikkeling van deze onderzoeksrichting ernstig in gevaar
brengt’.

Tegenstand
Chargaff en Sinsheimer zijn de meest markante figuren die duidelijk hun tegenstand
tegen dit onderzoek formuleerden. Ze stellen voor om geen bacteriën te gebruiken
die normaal in of op de mens leven (zoals E. coli), alsook om het onderzoek te
lokaliseren op één of enkele plaatsen in het land, zodat ook het eventueel gevaar
gelokaliseerd wordt.
Sinsheimers (1977) voornaamste bezwaar stoelt op het feit dat er geen rekening
wordt gehouden met de evolutionaire aspecten van dit onderzoek, waardoor immer
de gehele genenvoorraad van onze planeet voor manipulatie toegankelijk wordt.
Hij wijst er ook op dat het hier gaat om potentieel onomkeerbare processen. Hij
verwijt de voorstanders dat ze de natuur zien
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als een statisch en passief, aan de mens onderworpen domein en dat zij de
menselijke ‘niche’ in de hele levende natuur volledig veilig achten. Verder zou er
volgens Sinsheimer in de natuur een natuurlijke barrière bestaan die de genetische
4
uitwisseling tussen de prokaryoten en de eukaryoten belet. Het doorbreken van
deze barrière door het incorporeren van eukaryote genen in prokaryoten zal de
subtiele ecologische interactie tussen eukaryoten en prokaryoten verstoren.
Sinsheimers theorema van de natuurlijke barrière is evenwel nogal bekritiseerbaar:
1) Over de genen-overdracht tussen de verschillende species in de natuur weten
we weinig; virussen kunnen hier een rol spelen. 2) De ‘natuurlijke barrière’ kan,
indien ze bestaat, evengoed een bijprodukt zijn van de evolutie. 3) De recombinante
DNA-technieken zullen juist een antwoord geven op deze vragen.
Een ander argument dat tegen het onderzoek werd ingebracht is: dat het hier om
eenvoudige en relatief goedkope technieken gaat die ter beschikking zullen komen
van de industrie maar ook van militairen of subversieven. Sinsheimer stelt dan ook
dat vele wetenschappers tot de vaststelling moeten komen dat deze
onderzoeksgebieden gevaarlijk zijn voor het leven.’ En willen wij werkelijk de
verantwoordelijkheid dragen voor het leven op deze planeet - en nieuwe vormen
van leven ontwikkelen voor ons eigen doel?’
Als lid van de werkgroep ‘Wetenschap voor het volk’ zag King (1977) het debat
als een onderdeel van het democratiseringsproces van de wetenschap. Hij beweert
dat de Asilomar wetenschappers experts zijn in het maken van recombinant DNA,
doch amateurs in de bepaling van de gevaren ervan! Hij klaagt over de totale
afwezigheid van laboratoriumpersoneel èn van het publiek op de conferentie van
Asimolar en in de NIH-comités. Vroeg of laat zullen er volgens hem toch gevaarlijke
kiemen uit het laboratorium ontsnappen. Daarbij herinnert hij aan het feit dat in Fort
5
Detrick gemiddeld 20 besmettingen voorkwamen per jaar; dat men bijna overal
geplaagd zit met allerhande insecten; dat vele ziekenhuizen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen voortdurend te kampen hebben met antibiotica-resistente
stammen; dat er na een zekere tijd in elke routine een nonchalance ontstaat; dat er
in wetenschappelijke kringen een grote druk bestaat om snel te werken en te
publiceren, waardoor de veiligheid wel eens uit het oog verloren wordt.

Verdediging
Vele wetenschapsmensen hebben heel wat tijd en energie besteed aan de

4
5

Prokaryoten: organismen zonder een echte celkern, bv. bacteriën.
Eukaryoten: organismen met een echte celkern, bv. planten en dieren.
Fort Detrick was eertijds het onderzoekscentrum voor biologische oorlogvoering in de V.S.
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verdediging van dit onderzoek, sommigen omdat ze er zelf bij betrokken zijn en zich
bedreigd voelen door al te veel beperkingen, anderen om meer principiële redenen.
De meeste door hen gebruikte argumenten zijn terug te vinden bij Cohen (1977) en
Singer (1977).
1) Door onwetendheid is er veel onzin geschreven over het recombinant DNA
onderzoek. De speculatieve risico's waartegen men het publiek door het opstellen
van de NIH-richtlijnen wilde beschermen, werden door velen opgevat als feitelijke
risico's. De NIH-richtlijnen voorzien in vele gevallen P4-beveiligingen, precies
dezelfde als die bijvoorbeeld gelden voor het werk met het beruchte Afrikaanse
Marburg- en Lassa-virus. Verschillende onderzoekers die deze virussen
bestudeerden, zijn eraan gestorven. Bij ontsnapping uit het labo en bij infectie is
het reële risico in deze gevallen zeer hoog (100% dodelijk), aangezien er geen
enkele therapie bekend is. Zou men dan ook in deze gevallen, waar het reële risico
bijzonder hoog is, alle onderzoek moeten staken?
Daarenboven is er de laatste drie jaar al heel wat recombinant DNA gemaakt en
tot hiertoe zonder gevaarlijke gevolgen. Natuurlijk kan niemand met absolute
zekerheid voorspellen of er binnen enkele jaren geen nadelige gevolgen zullen
optreden. Maar van welke menselijke activiteit kan men zeggen dat ze geen
vérdragende gevolgen heeft in de toekomst?
(2) Zij die beweren dat bedoeld onderzoek het meesterplan van de evolutie
bedreigt (Sinsheimers argument), moeten bedenken dat de mens sinds lang de
natuurlijke gang van de evolutie heeft beïnvloed. Men mag toch niet blind zijn voor
de potentiële praktische toepassingen en voor de vooruitgang van de fundamentele
wetenschappelijke kennis. Zo zou men bijvoorbeeld door het inlassen van de genen
die de insuline- of vitaminen-produktie regelen, de produktie daarvan veel
eenvoudiger en goedkoper kunnen maken.
De genen voor de fixatie van de (overvloedige) atmosferische stikstof zijn aanwezig
in enkele genera van bacteriën. Ingeplant in andere bodembacteriën of in de planten
zelf, zouden ze de stikstofbemesting overbodig maken! Hier, zoals in vele andere
gebieden van het wetenschappelijk onderzoek, moet men de voordelen afwegen
tegen de angst voor het onbekende. Trouwens, is het status-quo wel zo risico-loos?
3) Het is duidelijk gebleken dat de meerderheid van de onderzoekers geen
voorstanders zijn van de onbeperkte vrijheid van onderzoek, dat ze bekommerd zijn
om de mogelijke gevolgen van hun werk en zelfs dat zij bereid zijn zelfbeperkende
maatregelen te treffen. Ze hebben wel degelijk geluisterd naar de raad van ethici
en filosofen en ze waren begaan met de vrees van het publiek. Berg (1977) voegt
er nog aan toe dat de wetenschapsmensen bewezen hebben, in een zeer vroeg
stadium van onderzoek, de maatschappij te kunnen inlichten over of waarschuwen
voor de mogelijke voordelen en risico's van hun ontdekkingen.
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Enkele slotbeschouwingen
Men heeft kunnen vaststellen dat de controversiële standpunten van de
wetenschappers over dit onderwerp zeer vlug weerklank vonden bij de openbare
opinie. De tegenstanders van het DNA recombinatieonderzoek ontwikkelden enkele
overtuigend klinkende argumenten en kregen een goede pers. Sensationele en
speculatieve berichten werden ruim verspreid. Het gebrek aan consensus tussen
de wetenschapsmensen onderling, zowel omtrent de mogelijke risico's en de
mogelijkheden om ze te beperken als over de te volgen algemene lijn, waren voor
velen angstaanjagend. Al heel gauw raakten de gemoederen verhit. In de reactie
van het publiek zat duidelijk ook een irrationele impuls. Maar was die reactie alleen
maar een uitlaat van anti-wetenschappelijke gevoelens, van angst en wantrouwen?
Er kwam trouwens ook een tegenovergestelde reactie los: ook de tegenstanders
van het onderzoek moesten het ontgelden. Het debat ontaardde wel eens en er
vielen scheldwoorden; er ontstond in wetenschappelijke kringen een groot
onbehagen. In tegenstelling tot andere problemen, zoals dat van de kernenergie of
het milieu, die maar blijven aanslepen, werd deze kwestie zeer vlug afgehandeld.
De NIH-richtlijnen hebben het onderzoek ongetwijfeld vertraagd, doch die vertraging
was nuttig in de mate dat ze een voorzichtiger evaluatie van het probleem mogelijk
maakte. Voor de betrokken onderzoekers evenwel was ze zeer frustrerend. Wat
hier gebeurde, week sterk af van de gangbare wetenschappelijke praktijk, de
wetenschappers waren er helemaal niet aan gewend. In een democratie hebben
de wetenschapsbeoefenaars vanzelfsprekend geen absoluut recht op een volkomen
autonome regeling van hun bedrijvigheid: alle kennis heeft implicaties voor de
gemeenschap. Tot nog toe werden er echter nog geen procedures ontwikkeld om
de controversiële onderwerpen uit wetenschap en techniek op een dusdanige manier
te behandelen, dat ze een democratische oplossing kunnen garanderen. Berg (1977)
stelde terecht, dat het onmogelijk is op ieder niveau van sociale organisatie
overeenkomsten te bereiken en beslissingen te treffen over wat wenselijk,
aanvaardbaar en veilig is om te weten en te kennen. Tot overmaat van ramp is de
gespecialiseerde wetenschap zelf natuurlijk niet ‘democratiseerbaar’: de waarheid
of valsheid van een wetenschappelijke stelling wordt nu eenmaal niet bij meerderheid
van stemmen bepaald. Wat in alle geval kan en moet gebeuren is: dat de
wetenschappers veel meer aandacht gaan besteden aan het decoderen, het ruim
en eerlijk verspreiden en toegankelijk maken van hun kennis.
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Intussen werd uit Michigan (V.S) gemeld dat onderzoekers aan de universiteit aldaar
toestemming hebben gekregen om met de lang uitgestelde proeven met
recombinant-DNA te beginnen. Voor de voorgeschreven, bijzondere
veiligheidsmaatregelen werd 430.000 dollar ter beschikking gesteld.
In Amsterdam besloot de universiteitsraad op 1 nov. 1977 de toelating tot
recombinant-DNA onderzoek, aangekondigd door Unilever en Gist Brocades ter
discussie voor te leggen op een vergadering van 22 nov.: die zou suggesties moeten
formuleren voor definitieve beleidsconclusies van de regering en een strikte, wettelijke
regeling terzake.
(bericht in NRC, 2 nov. 1977, blz. 2)
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Het huis van Labdakus
C. Tindemans
‘Ah. Die helden. Zij werden helden uit walg, of uit onverschilligheid en
noemden dat: hun geweten’.
H. Claus
‘Het huis van Labdakus, een project op tekst van Hugo Claus in de regie van Franz
Marijnen door het Ro Theater, première 14 oktober 1977’. Achter deze archiefzin
gaat een cesuur in de Nederlandse theatergeschiedenis schuil. De jonge kapers
hebben de kust betreden, de alternatieve theatermaker Marijnen aanvaardt de
opdracht, in Rotterdam de kansen van een repertoiregezelschap uit te testen; hij
stelt zijn voorwaarden: hij moet zijn eigen inzichten en intenties kunnen realiseren;
de behoeften van een nieuwe generatie theatermakers en -recipiënten staan voorop.
Het theater kan geen vrijblijvend reservaat zijn; de tekentaal moet actuele
beeldvorming bevorderen; het publiek is geen passief consument, maar hoort als
cocreatief element tot de structuur van het theater. Allemachtig ambitieus. Dat deze
voornemens in de eerste produktie nog lang niet verwezenlijkt zijn, is dan ook niet
verwonderlijk. Enige analyse van wat fout is gegaan en waarom, kan dan voor de
uitbouw van Marijnens bedoelingen constructief doorwerken.

Een project
Met een ‘project’ bedoelt het moderne theater een werkproces dat niet wordt opgezet
vanuit een pasklare, vooraf door een auteur bij elkaar geschreven tekst, maar dat
door regisseur en acteurs samen in moeizaam zoeken en vinden opgebouwd wordt.
Het grote verschil met de gebruikelijke methode is, dat hier de theatralisering voorop
staat, dat niet houdingen, gebaren, opstellingen worden bedacht die passen bij een
opgelegde woordvorm, maar dat het ‘beeld’ fundamenteel eerst komt en het woord
heeft slechts de functie, dat beeld aan te vullen, te illustreren of te commenteren.
In een eerste fase van dit werkproces heeft Marijnen een synoptische reeks van
‘beelden’ omschreven; door de dramaturgen van de groep werden deze dan omringd
of geschraagd door tekstfragmenten uit bestaande Nederlandse vertalingen of
bewerkingen van Griekse tragedies die het Oedipus- en het Antigone-thema uit de
antieke mythe behandelden.
Maar hier deden zich problemen voor. De acteurs van de troep, nochtans
zorgvuldig geselecteerd naar hun beeldingsvermogen, slaagden er niet
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meteen in, beeld- en woordinhoud organisch met elkaar te doen kloppen. Wie iets
afweet van de bestaande acteerkunst en theateropleiding, zal zich daarover niet
verbazen. Nog altijd worden acteurs getraind om vanuit een principieel respect voor
de tekst een theater te ontwerpen dat hoogstens nog een inhoud kan demonstreren
die door de taal al is vastgelegd; te weinig is de artistieke intentie erop gericht, de
zintuiglijke expressie van de acteur (àlle zintuigen, waarvan de expressie in taal,
hoe belangrijk ook, er slechts één is) optimaal te gebruiken. In een project is het
harmonisch evenwicht tussen talig en buitentalig expressievermogen motor en
resultaat; kunnen de acteurs dat evenwicht niet tot stand brengen, dan kantelt het
scenische produkt terug in de code van het gebruikelijke theater. Daar komen ook
psychologische behoeften bij; de grond waarop de acteur als personage wil staan,
zoekt hij in de door een auteur opgebouwde structuur en in de psychologische
herkenbaarheid van het personage dat de auteur voor hem ontworpen heeft. Aan
die dubbele bedreiging van zijn project - verschraling van de buitentalige expressie
en beklemtoning van de psychologische plausibiliteit - heeft Marijnens eindprodukt
niet kunnen ontsnappen.
Want hij toog met zijn synopsis naar Hugo Claus. Die bleek ertoe bereid Marijnens
scenische beelden op te vullen met tekst. M.i. een fundamentele vergissing. De
naast elkaar in de ruimte van het theater neergezette beelden (projecties van
mythische in-beelding en af-beelding) werden vervangen door lineair in de tijd op
elkaar aansluitende verhaalkernen; een suggestieve interpretatie via theatraal gedrag
werd vervangen door poëtisch taalgedrag, dat in idiolect (individualisering van de
verschillende rollen) en boodschap (versmalling van een visie tot individuele
mededelingen) niet meer in staat is de rituele mythe op te roepen. Het resultaat van
Claus' tussenkomst is een vernauwende narratieve grilligheid, die de mythe
interpreteert vanuit een instelling die je Spätaufklärerisch zou kunnen noemen. Met
name de persoonsstructuur van Kreon (nooit een lieveling van het theater) is zo
betuttelend aangedikt, dat hij weliswaar nog steeds een type van een (verwerpelijk)
reëel subject is, maar dat zijn mythische functie volkomen verdwenen is en hij
bijgevolg buiten de structuur van het stuk valt. Claus gaat er (dat was al in zijn
1
Orestes te merken) wel met een erg losse hand tegenaan; hij begaat een poëtisch
vluchtmisdrijf, werpt zich op als een kamerstrateeg die meewarig-cynisch-betweterig
de crux van wat ‘macht’ voorstelt in een maatschappij, uitholt en vernedert tot
pedante, seksueel-zieke impulsen. Daarmee is het probleem van het menselijke
machtsstreven lang niet belicht, laat staan verklaard. De autarchie van de auteur
brutaliseert een eeuwig menselijk thema op een meer dan lichtvaardige wijze.

1

H. Claus, Orestes, De Bezige Bij, Amsterdam, 1976, 88 pp., f 12,50.
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Mythe
Inhoudelijk bestaat Het huis van Labdakus uit de in elkaar verwerkte kernen van de
Oedipus- en de Antigone-mythen, waarvan de reconstructie op gang gebracht wordt
door de schimmige figuur van Laius. Als hefboom fungeren zowel rationalisering
van het mythische (integratie van het antieke in het actuele) als de-irrationalisering
(verwerping van de mythe). De mythe moet worden ontdaan van haar definitief
karakter, van haar onvermijdelijkheid, ze moet gerelativeerd worden door het
perspectief van de menselijke emancipatie. Zo ontstaat er een polariteit tussen
archaïsme (beschikkende machtsvervulling) en eigentijdsheid (menselijke
zelfverantwoording); latent is nog wel de dreiging aanwezig, dat de actuele orde
binnen de menselijke relatie onderhevig blijft aan archaïsche wetmatigheden.
Vandaar het gladstrijken van het tragische naar de maat van onze tijd, ook al gaat
dat wellicht enkel in het theater op. De schuldvraag wordt bijgevolg naar het toeval
toegeschoven. Het Ro Theater doet het al zo vaak behandelde erosieproces van
het religieuze bewustzijn nog eens dunnetjes over; dat is zijn goed recht, maar maak
je daarmee vanzelf groot theater? Hier wordt de mythe alleen als iets vreemds,
onbegrijpelijks, antirationeels beschouwd; dat wordt breeduit beklemtoond, met het
doel de mythe (en het ermee samenhangende wereldbeeld) op te heffen. Maar van
de andere kant blijft het verloop van het verhaal gehandhaafd. Dat brengt mee dat
er geen harmonie tussen myo

Franz Marijnen ( Mechelen 1943) kreeg, na een regisseursopleiding in
het RITCS te Brussel, aansluiting bij de vernieuwde tendensen in het
2
theater door een verblijf bij Jerzy Grotowski in Wroclaw (1968) . België
gunde hem geen eigen werkveld, terwijl hij toch al aan de basis lag van
de andere spelmethodiek bij het théâtre-laboratoire vicinal te Schaarbeek
(1968), sedertdien over de hele wereld bekend. Zijn leerjaren diende hij
uit aan het Bennington College (1969), La Mama New York (1970), het
California Institute for the Arts (1971-72) en de Carnegie-Mellon University
te Pittsburgh (1972-73). In 1973 richtte hij in Jamestown het eigen
gezelschap Camera Obscura op, dat op korte termijn in het wereldje van
het marginale theater een grote reputatie wist te verwerven met Oracles
(1973), Les Chants de Maldoror (1974), Measure for Measure (1974),
Toreador (1975) en Prometheus (1976). Als gastregisseur werkte hij al
in Hamburg (Grimm, 1975), in Rotterdam (Het Liefdesconcilie, 1976) en
in Bochum (Die Bibel, 1977). Hij vertrekt vanuit een tekst die grotendeels
door de acteurs zelf opgebouwd wordt, in een stijlcode die het lichaam
als instrument beklemtoont, met een scenische techniek die theatraliteit
(en niet illusie) als beginsel en resultaat opvat; zo werkt hij naar een ander
theateridioom toe, dat bewustzijn tracht te formuleren in schokkende
metaforen.

2

Cfr. Jo van Osselt, Jerzy Grotowski, de Poolse demoon van het moderne theater, in
Streven, november 1967, pp. 132-141; C. Tindemans, De vraag van Parsifal. Franz
Marijnen over Grotowski, in Streven, november 1970, pp. 141-151.
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the en zelfbestemming tot stand komt, maar omgekeerd een breuk tussen beide.
De rationalisering staat in deze voorstelling niet als een niet te ontlopen conclusie,
maar als een claim, een stelling; tegelijk wordt ze ook iets ‘utopisch’ (in de negatieve
zin), aangezien de vertrouwde perikelen van het verhaal toch ‘rustig’ hun gang
blijven gaan. Marijnen wil de mythische context wel bewaren, maar tegelijk is de
mens voor hem zonder meer schuldeloos; over de toch logische tegenzet, de vraag
die dan ontstaat naar de schuldigheid van de goden, zwijgt hij en haalt op die manier
de angel uit zijn agressieve visie. Het is een poging tot dehistorisering van de mens;
oprecht, maar eigenwijs wordt hier gewerkt vanuit een actualiteitssyndroom, dat
traditie slechts erkent om ze buiten spel te kunnen plaatsen. Ik zou het ‘kapitalistisch
realisme’ willen noemen, omdat het fundamenteel meer een esthetica van de negatie
uitstalt dan een constructieve weerlegging van het voorbije. In een vernuftige tactiek
van schrappen en invullen beschermt deze voorstelling zich tegen de tirannie van
de mythe; het is de legitieme techniek van de ‘gedeeltelijke analogie’, waarin een
geactualiseerd personage slechts gedeeltelijk samenvalt met het mythische
personage. De draad van het verhaal blijft bewaard, maar de psychisch-dramatische
impulsen worden bij b.v. Ismene, Eteokles, Polyneikes, Menoikus, Euridice, Haemon
met imaginaire willekeur aangebracht. De afwijking van de mythe schept (gezonde)
spanning, de prikkel van de ongehoorzaamheid en de uitdaging. Voor het publiek
wordt het zo pas mogelijk het actuele personage op de voet te volgen en te
beoordelen. Behalve echter dat deze invulling met minuscule realistische trekjes
gebeurt, zodat de horizon van het mysterie hopeloos verloren gaat, krijgt deze fictie
ook geen zelfstandige vrijheid, wordt ze telkens weer terug naar de mythische kern
gericht; de vondsten lijken enkel bedacht om tegen de mythische grondlaag in te
gaan, terwijl die tegelijk toch als bodem en richtlijn aangehouden wordt. Het probleem
is, dat de personages tegelijk wel en niet de personages van de mythe zijn. In de
mate dat ze dat wel zijn, raakt elke illusie van vrije wil gekneld en gekneusd, ligt er
een greep op van buitenaf, van ver buiten de fictie. Hoe kan een dergelijke
manipulatie alle rechten van de analogie verwerven zonder de autonomie van de
fictie eraan te offeren? Claus komt hier heel dicht in de buurt van Giraudoux,
badinerend zonder consequenties.
Deze personages kijken permanent uit naar een korische impuls, die de
theateropvatting van Marijnen hun principieel onthoudt. Postuleert de regisseur hier,
dat bewustzijn in zichzelf altijd al een daad van rebellie is, die mét het lijden meteen
ook bevrijdend inzicht geeft? Dan legt hij onder deze voorstelling een mateloos
optimisme, dat door de personages en de gebeurtenissen nergens, niet eens als
hint, waar wordt gemaakt. Want er ontstaat geen compensatie, geen evenwicht.
We zijn getuigen van de onttakeling van een menstype dat niet terugvecht. De enige
functie die de figuren in deze voorstelling toegewezen krijgen is dat zij de mythe
bevestigen. Zij bestaan om
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te kunnen omkomen, zoals de logica van de mythe beschikt heeft. Door het
existentiële aspect van deze personages te onderstrepen wordt de interpretatie
nauwelijks gered. In het beste geval schept dit een ontroerend relaas van menselijk
falen; in het slechtste rest er strikt nihilisme. Deze ‘tragedie’ (je vangt de term enkel
op als sneer) zit midden in een ideologische windhoos die niets anders dan een
geestelijk vacuüm teweegbrengt.
Het is wellicht niet onwaar dat rebellie tegen het Leven in onze tijd vervangen is
door drang naar revolutie. In de mythe echter is de status quo waartegen elke
tragische held ingaat, eerst een wereldbeeld, pas in tweede instantie een onbehagen
over ‘macht’. Bij Claus staat macht voorop. Steeds moeilijker wordt het voor de
enkeling, een (waan)beeld van een andere (betere) wereldorde voor te houden,
althans op zo'n manier dat dit soort rebellie echt gevaarlijk wordt. In deze voorstelling
is de rebellie louter verbaal. Ketterijen vanuit de luie stoel van Claus schokken
niemand meer. Of ligt het nog anders? Is de ‘tragedie’ blijkbaar een literair-theatraal
fenomeen geworden, volkomen los van de sociale, politieke, ethische of religieuze
waarden die ons leven beheersen? Is het daarom dat Claus' tekst niet meer wil zijn
dan een poging tot ‘tragische komedie’? Weigert m.a.w. Claus (als mens die met
het theater het huidige leven wil veranderen) de vitale bewegingsruimte om de fictie
te promoveren tot utopie (in de positieve zin), een opdracht die het theater zich altijd
al opgelegd heeft?

Regie
De dubieuze kern van deze mythe-interpretatie wordt door spelmaker Marijnen in
een structureel beeld ingepast. De voorstelling begint met een rustig pianorecital
(met Robert-Wilson-pastiche); als schim uit de nevel komt Laius aanscharrelen in
een Beckettiaanse humustint; na hem komen, een voor een, de leden van de
Labdakusfamilie de theaterruimte (decorloos, brutale technische blootheid)
binnengevlucht, verkennen dit onbekende veld en maken aanstalten om er zich te
nestelen. Verjaagd uit de ‘wereld’, kan de mythe alleen nog toevlucht vinden in het
‘theater’. Daarmee levert de mythe zich ook over aan het theater; het theater kan
ermee doen wat het wil. Dat houdt o.m. in dat aan het einde alle mythische offers
opnieuw tot leven kunnen worden gewekt. Zo is de mythe onschadelijk gemaakt,
het was allemaal (slechts) theater. Een uitstekende metafoor, die het theater toelaat
zijn usurperende eigenmacht over leven en dood ten toon te spreiden, maar
ondertussen inhoudelijk tot niets anders in staat is dan tot een gefingeerd
wederoproepen van de antieke mythe. Alles spitst zich bijgevolg toe op de vraag,
wat het theater met die mythe uitspookt. Als, zoals in het plot geargumenteerd wordt,
het mythische wereldzicht theoretisch overwonnen is en uitgediend heeft, welke
creatieve omgang kan het theater er dan nog mee hebben? Machteloosheid?
Overbodigheid? Gelijkhebberij?
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Vooral de functie van Laius is betwistbaar. Hij is een voorstellingsinstrument, geen
mythisch interpretatiemoment. Hij fungeert als hefboom voor het onvermijdelijke
verhaal, niet als dramatische factor, nog minder als tragische impuls. Hij dirigeert
wel (vanuit welke instantie eigenlijk?) het gebeuren dat zijn familieleden overkomt,
maar hij staat erbuiten. Zijn archaïsche gedaante contrasteert met het aristocratische
plunje van zijn nageslacht; in dit soort kleine signalen projecteert Marijnen
chronologische verschuivingen waarin hij zijn interpretatie-intentie gestalte kan
geven.
Het eerste gedeelte, waarin de relatie Oedipus-Jokaste wordt naverteld, heeft
allure; ook al is de visie vatbaar voor betwisting, de demonstratie is overtuigend.
De beschikking van de goden over de mens inspireert blijkbaar tot constructief
theater; maar zodra de mens, in de hypothese van deze voorstelling, op eigen benen
staat, in het deel dat de tweestrijd Eteokles-Polyneikes en Antigone-Kreon behandelt,
is de pit eruit, wordt de voorstelling neergedrukt onder het gewicht van de
overexpliciete tekstlaag, staat Marijnen hulpeloos in dienst van de triomfantelijke
tekstschrijver. Drie momenten wil ik even apart naar voren halen, omdat ze blijkbaar
visies bevatten waarop Marijnen als modern theatermaker beoordeeld wil en kan
worden: de paring van Jokaste en Oedipus, het duel Eteokles-Polyneikes, Jokastes
tenhemelopneming.
In de ritmische opbouw van het eerste deel leidt het door Laius op gang gebrachte
verhaal van de voorgeschiedenis consequent naar het logisch-theatrale
culminatiepunt: de door het orakel voorspelde paring van Oedipus met zijn moeder,
waaruit fataal de vernietiging van het geslacht moet volgen. In Marijnens synopsis
was dit ‘moment suprême’ taalloos, sprakeloos. Een reusachtig rood doek zou uit
de theaterkap neerkomen, dat door de overige familieleden (medeweten,
betrokkenheid, solidariteit binnen de mythische realiteit) vastgehouden werd;
majestatisch zou zich daaronder de paring voltrekken. Als die twee samenliggen
en dergelijke mythische schuldigheid op zich laden, moet de wereld inderdaad
vergaan. Maar wat is het in de voorstelling geworden? Een huisbakken tafereeltje,
wat banaal gepotel, waarin vertrouwde koppelingstechnieken stuntelig worden
uitgevoerd; niemand houdt de adem nog in om de waaghalzige beeldbravoure en
om de mythische verantwoording.
Het duel tussen beide Oedipuszonen (psychologisch al simplistisch opgedeeld
in een krachtpatser en een intellectueel) is theater-in-het-theater. Wat als een
Fremdkörper aandoet (ze zijn uitgedost in een gevechtskledij die oertijden oproept,
terwijl ze in het begin als aristocraten van de jaren '20 in een theater huizen), is
consequente theatralisering. De rivaliteit onder de mensen wordt hier hyperbolisch
uitgedrukt door een primitivistische versie van de lichamelijke strijd om de macht,
op leven en dood; doordat de theatertijd gerekt en vertraagd wordt (hoe omslachtig
het technische apparaat ook te keer moet gaan) komen waarnemingschronologie
en verbeeldings-
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chronologie dialectisch met elkaar in relatie te staan. Dit is een verwijzing naar het
soort theater dat Marijnen voor ogen staat en waarin ik hem principieel bijval.
Na Oedipus' blindmaking (ontgoochelend met Jokastes punthakken, terwijl op
dat ogenblik Claus' tekst om ‘licht’ schreeuwt, m.a.w. door te ‘zien’ wordt hij ‘blind’)
en de dood van beide zonen, pleegt Jokaste zelfmoord; zij verdwijnt niet uit het
gezicht, maar wordt omhoog gehesen, hoog boven het gebeuren. Deze hemelvaart
is uiteraard een profanatie, tegelijk toch ook een sacraliseringsteken van de
mythische koningin die hier verheven wordt tot zoiets als de oervrouw, het
matriarchaatssymbool. Zij heeft haar privé-tragische bestaan blijkbaar nog niet
voltooid; Marijnen wil ze opgenomen zien in de onontkoombare scenariotekst van
de mythe. Deze Jokaste is veelzijdig als figuur, maar zij rebelleert nauwelijks tegen
de goden. Zij neemt niet eens pathetisch afscheid van Oedipus; haar dubbelzinnige
omgang met de twee zonen wijst op een promiscuïteitsbereidheid die andermaal
zou kunnen verwijzen naar ver terugliggende, heel diepe mythelagen, maar die toch
goedkoop blijft, omdat het demonstratieniveau niet hoger reikt dan banaal gescharrel
en giechelflirt. Zoals Oedipus al niet veel meer was dan Jokastes gigolo.
Marijnen is geen regisseur die zich veel gelegen laat liggen aan coherentie, logica,
soberheid; hem ontgaat de zin van zelfbeperking, van tucht, van wetmatigheid. Het
thema dat hij hier aanpakt, is zowel geëngageerd als engagerend; het gaat om
relaties tussen mensen die de mythe inroepen om het eigen tekort te dekken, en
om de onenigheid, de onleefbaarheid, de moordzucht, de verdrukking die daaruit
voortkomen. Die thema's blijven echter ethisch gesteld, paradigmatisch opgehangen
en ingepast, niet parabolisch naar voren geschoven; er ontstaat geen bruskering
van de thematiek, wel enige (poging tot) brutalisering door beeld en spektakel.
Daardoor blijft dit theater ambigu. Het verhaal blijft (te) sterk de aandacht opeisen,
maar in de globale visie op deze mythe zet de exorcistische kracht van het theater
zich niet door. Wat Marijnen met Oedipus doet na diens verblinding, is in dat opzicht
revelerend: ingesloten in een soort herbarium-terrarium verschrompelt hij tot
autistisch gedrag. Marijnen heeft in de figuur van Oedipus een gooi gewaagd naar
een exalterend beheersen van wat het mythische script voorschrijft, maar lijkt hem
tenslotte bedaard-nevelstarend te laten indommelen bij het bewustzijn van een
onzegbare, vooral nog onleefbare waarheid. Determinisme toch als eindmoraal?
Dat de acteurs alle lijken uiteindelijk opnieuw tot leven wekken, ruikt dan toch sterk
naar de behoefte, anders te handelen dan de rede weet. De boze dromen van de
mens zitten stevig in de mythen opgeborgen; vanuit de introspectie in de mens kan
het theater het nog bestaan deze dromen uit te leven. Kreon is niet het laatste woord.
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Wat Marijnen in deze voorstelling laat zien, is meer potentie dan resultaat. Zijn
scène, kruispunt van mythe en theater, is een ruimte van potentiële openbaring,
ook van zelfopenbaring, een ideeënvlak dat de zichtbare verandering van het leven
als opdracht niet ontlopen wil. Dat heeft zijn risico's; is de autoriteit van het theater
belangrijker dan het leven zelf? Marijnen werkt er op termijn aan, om de
secularisering van het theater op te heffen. Zijn argument ligt minder in de taal dan
in de scenische demonstratie van het zijn. Het retorische effect van de taalpartituur
wordt ingeruild voor de zintuiglijke ervaring van het spel. De dichotomie tussen het
externe gedragspatroon en het interne gedragsmotief vereist echter een
acteursinstelling die slechts moeizaam en traag kan worden afgedwongen; dit proces
door het Ro Theater nu opgezet en, als de signalen nog niet met de gewenste
duidelijkheid zijn waar te nemen, de tekenen van aanleg en belofte kunnen niet
bedriegen.
Het theatergebeuren als opheffing van de menselijke bedreiging. Het is een optie,
een beslissing over de functie van het theater. Het theater illustreert wat realiteit is,
maar ontwikkelt geen autonoom vermogen om zelf een realiteit te zijn die ertoe in
staat is die buitentheatrale realiteit vooruitwijzend, ingrijpend, boven de tijdgenoot
uitstijgend om te gooien, hoe kortstondig ook.
Deze drang naar eigenmachtigheid van het theater zit principieel in het
uitgangspunt van deze voorstelling, de overtuiging dat het theater het enige
toevluchtsoord van de mythe is. De mythe wordt door het theater gemanipuleerd,
gewijzigd, verlegd en verlengd tot in het heden. Maar het theater kan toch niet meer
doen dan reconstrueren volgens de willekeurige behoeften van de makers. De mythe
ontsnapt uiteindelijk via het esthetisch-instemmende applaus van afstandelijke
toeschouwers; ingesnoerd in de concentratie van het podium, ontloopt ze tenslotte
toch de verstikking en betrekt ze het theater zelf in een fatale kringloop. Maar dat
theater blijft hardleers, het komt telkens terug met dezelfde illusie: beelden aanbieden
van hoe de realiteit zou moéten zijn. Dit voornemen lees je levensgroot uit deze
voorstelling af. Dat is méér dan elders doorgaans gebeurt.
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Forum
Multinationals nader bekeken
W. Elkan
Ontwikkelingseconomie
Aula 555, Het spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 168 pp.,
F.W. Fröhlich
Multinationale ondernemingen; ontstaan, organisatie en management
Marka paperback 7, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 190 pp.,
Bas de Gaay Fortman en Henk Thomas
De winst van een democratische economie
Aula 576, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 144 pp.,
F. Jacobs
Reflexies over arbeid
Sociale en culturele reeks, Samsom, Alphen aan den Rijn 1976, 115 pp.
Minder vlees mevrouw? Vleesconsumptie en wereldvoedselsituatie
DIC map 55, De Horstink, Amersfoort z.j., 128 pp.,
E. Hildebrandt, W. Olle en W. Schoeller
Nationale unterscheidliche Produktionsbedingungen als Schranke einer
gewerkschaftlichen Internationalisierung; Zur Kritik des syndikalistischen
Internationalismus, in: Prokla, Zeitschrift für politische Ökonomie und
sozialistische Politik 24 (jg. 6, nr. 3), Rotbuch, Berlijn 1976, 206 pp., DM 9, -,
pp. 27-57.
R. Sims
Japan als moderne staat
Leopold, 's-Gravenhage 1975, 136 pp.,
St. Viljoen
Economische systemen in de wereldgeschiedenis
Twee delen, Aula 580 en 581, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 312 en
276 pp.
J. Winkler
Marketing planning
Marka paperback 5, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 336 pp.
Bovenstaande boeken hebben met elkaar gemeen dat de multinationale onderneming
binnen hun gezichtsveld ligt. Een multinationale onderneming heeft als kenmerken
dat een aanzienlijk deel van de totale omzet wordt gerealiseerd buiten het
moederland, dat in een aantal landen wordt geproduceerd, dat de identiteit van de
onderneming niet zonder meer duidelijk aan een bepaald land gekoppeld kan worden
en dat het management zich niet uitsluitend op de situatie in het moederland
oriënteert (Fröhlich). De investeringen van multinationale ondernemingen worden
ook wel directe investeringen genoemd. De investeerder behoudt rechtstreeks
zeggenschap over het geld, dit in tegenstelling tot de eertijds veel belangrijker
indirecte internationale investeringen, waarbij buitenlandse ondernemingen worden
gefinancierd (bijvoorbeeld door er een klein aantal aandelen van te kopen) zonder
het beheer in handen te krijgen.
Juist het kenmerk dat buitenlanders een stuk beheer in het binnenlandse
produktieapparaat verkrijgen, wordt in het gastland veelal argwanend bezien, met
name omdat de directe investeringen de laatste jaren zo een geweldige vlucht
nemen. (De ‘multinational’ als zodanig is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Jacobs
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kan de term zonder bezwaar zomaar gebruiken in zijn bespreking van de theorie
van Marx.) Wij hebben hier dan ook al meteen een van de kernproblemen rond de
multinationale onderneming in het vizier, namelijk de verhouding met (de overheid
van) het gastland. Bij Fröhlich lezen wij het een en ander over die ‘haat-
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liefde verhouding’.
Een tweede belangrijk probleem, dat ook in menig hierboven genoemd boek wordt
aangesneden, is de verhouding met de vakbeweging. Wij lazen er trouwens al over
bij J.M. de Nicolás, De multinationale ondernemingen; versterkers of verstoorders
van de internationale betrekkingen (Streven, juli 1974). Kern van Nicolás' betoog
vormde de tegenstelling onder de werknemers tussen klassebelangen en nationale
belangen. De nationale belanggen zouden, naar zijn mening, tenslotte het zwaarste
wegen. Er liggen parallellen tussen Nicolás en Hildebrandt c.s.. Hildebrandt meent
in dit verband een golfbeweging te constateren. De internationalisering van de
vakbeweging is verlopen met duidelijke ‘ups’ en ‘downs’, met dien verstande dat
vooral bij een stagnerende economie de rijen zich sluiten en de internationale
vakbondssolidariteit opleeft. Er is een drietal fasen te onderscheiden tussen 1860
en heden, met dien verstande dat zelfs in de perioden van hechte internationale
samenwerking de concurrentie tussen werknemers onderling moeilijk te onderdrukken
bleek. Het schijnbare succes dat enige jaren geleden op Akzo werd bevochten,
achten Hildebrandt c.s. voornamelijk toe te schrijven aan toevallige factoren. De
tegenstelling binnen de arbeidersklasse komt tegenwoordig vooral tot uitdrukking
in de scheidslijn tussen de werkers in rijke en die in arme landen. De constatering
dat de multinationalisering van de vakbeweging moeilijk valt te verklaren uit de
multinationalisering van de ondernemingen en omgekeerd brengt ons vanzelf tot
een derde belangrijk problemencomplex, namelijk dat van de oorzaken van het
internationaliseringsproces in het algemeen. Er is een aantal interessante theorieën
daaromtrent beschikbaar, helaas staan ze los van elkaar en is er nog geen sprake
van integratie tot een algemene theorie die de opkomst van de multinationale
onderneming zou verklaren. Fröhlich geeft een opsomming van redenen waarom
voor een onderneming de vestiging van een produktiefiliaal in het buitenland
aantrekkelijker kan zijn dan het exporteren van eindprodukten naar dat land. Vooral
de Verenigde Staten kozen de weg van de directe investering, Duitsland zocht het
meer in exporteren, moest dat met revaluatie op revaluatie bekopen. Ook voor Japan
speelt de export een belangrijke rol. Het is overigens merkwaardig dat een boek als
dat van Sims de directe investeringen van Japan maar geheel buiten beschouwing
laat.
Een vierde categorie problemen heeft betrekking op de eigendom van de
buitenlandse vestigingen. Volle eigendom van de dochterondernemingen is op het
eerste gezicht het meest aantrekkelijk voor de ‘multinational’, het gastland is er
doorgaans minder enthousiast over. Soms is nationalisatie het einde van het lied.
Tegenwoordig is volle eigendom er dikwijls van het begin af aan al niet meer bij en
wordt de directe investering belichaamd in een joint venture, waarin behalve de
multinationale onderneming ook overheid of ingezetenen van het gastland
participeren. Gastlanden dringen hoe langer hoe meer aan op dit soort
samenwerkingsvormen. In Oost-Europa en menig ontwikkelingsland is het een
absolute voorwaarde voor toestemming tot vestiging geworden.
Er zijn nog vele andere problemen, zoals invloed van de multinationale
ondernemingen op de internationale geld- en goederenstromen, op de technische
ontwikkeling enz. Voor wat het laatste betreft is er het gevaar dat ontwikkelingslanden
onvoldoende van de vooruitgang kunnen profiteren omdat de nieuwe
produktietechnieken niet voor hen geschikt zijn. Elkan verhaalt van de moeite die
sommige multinationale ondernemingen (Philips) zich getroosten om dit gevaar te
verminderen.
Van Nicolás herinneren wij ons al het beeld van de multinationale onderneming
die zich ging losmaken van de directe investeringen en zich ging concentreren op
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dienstverlening op het vlak van management, technische ontwikkeling, enz. Dit leidt
dan logischerwijs tot de aanbeveling internationale investeringen voortaan niet meer
aan ondernemingen over te laten, maar in handen te leggen van supranationale
lichamen. Tegelijkertijd zou de multinationale onderneming nieuwe stijl recht moeten
krijgen op erkenning en bescherming van de nationale staat. De Gaay Fortman en
Thomas stellen voor - mede in het belang van de multinational zelf - om de bui-
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tenlandse vestigingen ervan te laten controleren door een raad van toezicht, waarin
zitting hebben vertegenwoordigers van de moeder en van de werknemers van de
dochter alsmede door die partijen te benoemen derden. Viljoen meent dat moet
worden aangestuurd op economische integratie om aldus de afhankelijkheid van
ongecoördineerde buitenlandse investeringen te doen afnemen. Fröhlich dringt aan
op verandering van de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot de multinationale
ondernemingen. En dit is nog maar een greep uit de vele voorstellen die in
bovengenoemde boeken worden gedaan.
Er zit niet veel lijn in suggesties die schrijvers inzake multinationale ondernemingen
doen, maar voor een groot deel zijn die verschillen toe te schrijven aan de mentaliteit
van de auteurs. In dat verband kan men de literatuur over multinationale
ondernemingen ruwweg in een aantal categorieën verdelen.
In de eerste plaats is er veel slecht gemotiveerd of zelfs demagogisch gepraat
pro of contra in omloop. Onder de bovengenoemde boeken bevinden zich gelukkig
geen vertegenwoordigers van die categorie. Er zijn wel boeken bij met een duidelijke
boodschap, zoals het werkje ‘minder vlees mevrouw?’, maar de passages die daarin
met betrekking tot de multinationale onderneming voorkomen, zijn een (kritische)
kennisneming bepaald wel waard.
Dan zijn er die boeken die, weliswaar vanuit een bepaalde politieke optiek, toch
proberen een objectieve behandeling te geven. Hildebrandt c.s. trachten vanuit een
duidelijk progressieve mentaliteit een sluitend betoog te geven en Fröhlich volgt
dezelfde weg vanuit een conservatiever uitgangspositie. Aan dergelijke bijdragen
hebben wij iets. Nog mooier wordt het als de auteur aan de hand van zijn geschrift
noch links noch rechts valt te plaatsen en een droge analyse geeft van oorzaak en
gevolg. Ten behoeve van de politici wordt aldus een aantal relaties blootgelegd,
zodat zij op grond van eigen politiek inzicht tot rationele keuzen kunnen komen.
Een goed voorbeeld is D. van den Bulcke, De multinationale onderneming. Een
typologische benadering, Gent 1975, een grondige studie over de situatie in België.
Dergelijke boeken zijn natuurlijk het meest waardevol, maar alles is beter dan niets
en het is bepaald te betreuren dat bijvoorbeeld het overigens zeer waardevolle boek
van Winkler, dat m.i. vanuit de probleemstelling toch ook iets over de multinationale
onderneming had dienen te zeggen, daaraan voorbijgaat.
J.J. Meltzer
*

Tito's evenwichtsstrategie

Josip Broz Tito maakte medio augustus tot begin september van dit jaar een reis,
gedurende welke hij bezoeken bracht aan Moskou, Pjongjang en Peking. Een bijna
onwaarschijnlijke combinatie van reisdoelen leken die drie landen die Tito, de
evenwichtskunstenaar van de Balkan, bezocht op zijn diplomatieke tournee.
*

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de publikaties:
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Conquest, Am Anfang starb Genosse Kirow, Droste Verlag, Düsseldorf, 1970, pp. 735, DM
19, -. Jörg K. Hoensch, Sowjetische Osteuropa-politik 1945-1975, Droste Verlag, Düsseldorf,
1977, pp. 512, DM 24, -. J. Fetscher (Hrsg.), Grundbegriffe des Marxismus, Hoffmann und
Campe Verlag, Hamburg, 1976, pp. 303, DM 24,80. J. Braunthal, Geschichte der Internationale,
Deel I, 1961, pp. 404, DM 48, -, Deel II, 1963, pp. 617, DM 58, -, Deel III, 1971, pp. 733, DM
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Ondanks alle krachtsinspanningen van de Kremlinleiders bestaat er naast een
Russisch ook een Chinees en een Joegosla-
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visch communisme. De strategie van het moment bepaalt of er al of niet toenadering
mogelijk is. Om twee redenen wordt Tito, de onverzoenlijke tegenstander van Stalin,
thans niet meer door de Kremlinleiders verdoemd: de Russen treffen reeds
voorbereidingen voor de tijd na Tito en de ‘opening’ naar de Adriatische Zee, en
bedienen zich van Tito om hun greep op de niet-gebonden-landen te versterken.
President Tito weet dit heel goed. Hij beproefde een laatste manoeuvre met zijn
reis naar de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China en de zending van een van
zijn kroonprinsen, Edward Kardelj, naar de Verenigde Staten. In de Sovjet-Unie
werd Tito vergezeld van zijn belangrijkste directe medewerkers. Het gaat om de
redding van zijn imperium, de federale republiek Joegoslavië, waarvan de Russische
diensten - naar mag worden verondersteld - de ontmanteling trachten voor te
bereiden door op rivaliteit tussen de verschillende naties te spelen.
De 85-jarige Tito heeft het pleit nog niet verloren. De Volksrepubliek China die
een vervanger zoekt voor het ontrouwe Albanië, is bereid hem in zijn verzet tegen
de hegemoniale ambities van de Sovjet-Unie te steunen. De Verenigde Staten slaan
de ontwikkeling in en om Joegoslavië nauwkeurig gade. Zelfs de opkomst van het
Euro-communisme versterkt de positie van Tito en de zijnen. De Kremlinleiders
moeten met dit alles rekening houden. Het Joegoslavische dagblad Politika
illustreerde dit evenwichtsspel door te spreken over een ontmoeting tussen gelijke
partners, die niet vrezen, wanneer ze over bepaalde zaken van mening verschillen,
dit uit te spreken.
Van de beweging der niet-gebonden-landen blijft Tito hoe dan ook de belangrijkste
animator. Wat Afrika betreft is Tito voorstander van non-interventie van de grote
mogendheden. Achter de schermen maakte hij hevig bezwaar tegen de Russische
inmenging in Angola met behulp van de Cubanen en tegen de directe resp. indirecte
Amerikaanse en Russische inmenging in het gewapende conflict tussen Ethiopië
en Somalië en in de ruzie tussen Egypte en Libië.
Het is ook in Peking bekend dat Leonid Brezjnew aan de leiders van de
communistische landen onlangs het consigne heeft gegeven de buitenlandse politiek
van de Sovjet-Unie actiever te steunen. Naar aanleiding van deze en andere
ontwikkelingen heeft Tito nog nooit zoveel behoefte aan evenwichtsstrategie gehad
als op het ogenblik.
De Sovjet-Unie was voor Tito een tussenstation op de weg naar de Volksrepubliek
China. Van het nieuwe bezoek aan Moskou behoefde men geen onverwachte
ontwikkelingen te vrezen. Sinds Brezjnews bezoek aan Joegoslavië in november
1976 zijn de betrekkingen tussen Belgrado en Moskou tamelijk goed. Tito's bezoek
aan het Kremlin duidde dus op niets meer dan een zuiver formele normalisering
van de staatsbetrekkingen.
Dolanc en Greliekow, Tito's belangrijkste begeleiders, hebben overigens niet de
naam bijzonder Russisch gezind te zijn. De Russen speelden zoals steeds weer in
op Tito's nostalgische gevoelens.
Het Joegoslavische nieuwsagentschap Tanjoeng heeft in zijn officiële
voorbeschouwing sterk het accent gelegd op het onderscheid in binnenlandse
ontwikkeling tussen beide landen. Opvallend was ook het ontbreken van de
‘internationale solidariteit’ in de opsomming van de beginselen die de betrekkingen
tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie regelen. Tanjoehng wees echter wel op het
feit dat de Sovjet-Unie de belangrijkste handelspartner van Joegoslavië geworden
is, maar verzweeg daarbij het reusachtige Joegoslavische exportoverschot (waarvoor
Moskou in dollars betaalt). Westelijke waarnemers spreken soms de vrees uit dat
deze eenzijdigheid in het handelsverkeer mettertijd tot een
afhankelijkheidsverhouding zou kunnen leiden.
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Door het Euro-communisme is het aantal allergische punten in de verhouding
tussen Belgrado en Moskou in de laatste maanden toegenomen. Het in economisch
opzicht tamelijk zwakke Joegoslavië is zich echter bewust dat het zich geen
permanent slechte betrekkingen met de Sovjet-Unie kan permitteren, vooral niet nu
de Amerikaans-Joegoslavische betrekkingen door een toegenomen wederzijds
wantrouwen gestempeld schijnen te worden. De onderhandelingen in Moskou
stuitten niet op complicaties, omdat Tito zijn Russische gesprekspartners had
verzekerd dat in Peking niet gesproken zou worden over een hervatting van de
betrekkingen tussen de Chinese en Joegoslavische communis-
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tische partijen.
De diplomatieke betrekkingen tussen Belgrado en Peking, reeds in 1970 hervat,
bereikten in 1975 een voorlopig hoogtepunt in een lang gesprek tussen Mao
Tsje-toeng en de toenmalige Joegoslavische premier Bijedic. In de eerste tien
maanden van dit jaar kwamen steeds meer Chinese functionarissen naar Belgrado,
maar tot nu toe werd steeds verklaard dat de partijbetrekkingen niet ter discussie
stonden.
Wel beklemtoonden de Joegoslavische leiders in de laatste tijd het begrip van de
Volksrepubliek China voor de problemen van de niet-gebonden landen hetgeen in
verband wordt gebracht met de rol van China ten aanzien van de Sovjet-Unie en
de Verenigde Staten. Op deze lijn lag ook de Joegoslavische positiebepaling
tegenover de Albanese kritiek op China's buitenlands beleid.
Volgens een commentaar van de International Herald Tribune doen de overdreven
vriendschapsbetuigingen tussen Brezjnew en Tito bij hun recente bijeenkomst in
Moskou het ergste vrezen voor Joegoslavië's kansen op onafhankelijkheid na het
overlijden van Tito. Bij de voorlaatste ontmoeting van november 1976 in Belgrado
had Brezjnew nog geprobeerd om de oude guerrillaleider te overdonderen.
Vandaar dat in Washington, West-Europa en in Joegoslavië zelf de vraag rijst
wat de achtergrond is van deze verandering in Moskou.
Door de duidelijke triomf van Tito in Moskou kan het Kremlin zeggen, wanneer
de 85-jarige leider het toneel verlaten heeft: met Tito had de Sovjet-Unie goede
relaties; zijn opvolger(s) volgt een ander beleid en dat accepteren wij niet. Dat zou
dan een aanleiding kunnen zijn voor een openlijke Russische inmenging in de
Joegoslavische binnenlandse aangelegenheden.
Zo droeg de verbroedering tussen Brezjnew en Tito een ironisch karakter. Het
bewijst het falen van vroegere Russische pogingen om Tito's positie te ondermijnen,
maar het schept de voorwaarden om Joegoslavië aan te vallen in de post-Tito
periode, op grond van een beleidsombuiging.
In november 1976 weigerde Tito glashard om de Russen nieuwe militaire
faciliteiten te verlenen, zoals het recht om over Joegoslavië te vliegen voor vervoer
van militair materiaal naar Afrikaanse landen of elders, de bouw van een Russische
vlootbasis aan de Adriatische Zee en een nieuvorm van militaire samenwerking
tussen de Warschaupactlanden en Joegoslavië. In een onderhoud achter gesloten
deuren in november 1976 te Belgrado sprak Tito zijn weigering uit: het officiële
communiqué vermeldde er niets van.
Tijdens zijn bezoek aan Moskou werd aan Tito geen enkel van deze verzoeken
gericht; deze keer gaf het officiële communiqué echter niet nauwkeurig weer hoe
uitzonderlijk hartelijk de sfeer van de besprekingen was.
Na zijn bezoek aan Moskou begaf Tito zich naar Pjongjang en Peking. Tijdens
dit eerste bezoek aan de Volksrepubliek China werd hij ontvangen door Hoea
Koeo-feng en Teng Hsiao-ping, die het ideologische verschil met Tito vergaten om
de vorming van hun nieuwe bruggehoofd in Joegoslavië voor te bereiden. Na het
‘verraad’ van Albanië hebben de Chinese leiders naar alle waarschijnlijkheid er
behoefte aan de kaarten opnieuw te verdelen.
Diplomaten in Belgrado zijn van mening dat de hartelijke ontvangst van Tito in
Peking wijst op een begin van actieve deelname van de Volksrepubliek China aan
de Europese politiek. In particuliere gesprekken hebben in Belgrado en in andere
Oosteuropese hoofdsteden geaccrediteerde Chinese diplomaten grote belangstelling
getoond voor de Euro-communisten. De Chinezen hebben zelf diplomatieke
contacten gezocht met deze partijen en met andere politieke groepen in Europa;
vroeger was Peking fel gekant tegen elke vorm van zgn. revisionisme.
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De nieuwe leiders in Peking zijn duidelijk meer geïnteresseerd in praktische politiek
dan in Europese ideologieën en Chinese diplomaten beschouwen Joegoslavië als
een nieuw bruggehoofd naar Europa aan de westflank van de Sovjet-Unie. Volgens
Joegoslavische bronnen zou het mogelijk kunnen zijn, dat het bezoek van Tito aan
de Volksrepubliek China leidt tot het aanknopen van formele betrekkingen tussen
de Joegoslavische en de Chinese communistische partij. Dit zou een grote ommekeer
worden in het buitenlands beleid van de Volksrepubliek China. Vanouds beschouwde
het regiem van Mao Tsje-toeng de Joegoslavische president als een van de

Streven. Jaargang 31

267
ergste renegaten van het communisme; de breuk van China met de Sovjet-Unie
had aanvankelijk niets in dit standpunt veranderd. Anders dan de Volksrepubliek
China blijft Albanië echter duidelijk zijn eigen standpunt houden. Dit blijkt hieruit dat
er een toespraak van Enver Hodzja uit 1963 in Zeri I Populit herdrukt is, waarin
president Tito beschuldigd werd van ondermijning van het communistische kamp.
In deze toespraak werd het aan de Kremlinleiders en in het bijzonder Chroesjtsjow
verweten dat zij toenadering zochten tot Tito. De hernieuwde publikatie is als een
verkapte aanval op de huidige Chinese leiders te beschouwen. De Volksrepubliek
China heeft Albanië niet langer nodig, aldus een Oosteuropese diplomaat; het wil
geen buitenpost meer in Europa, maar het streeft voor het eerst in zijn geschiedenis
naar een deelnemen aan het werkelijke Europese politieke spel en een fanaticus
als Hodzja is daarvoor niet te gebruiken. Nu China Hodzja heeft losgelaten kan men
een actiever beleid ten opzichte van Europa verwachten.
Geheel in overeenstemming met de verwachtingen in Belgrado mag men
aannemen dat de reis van president Tito naar Peking en zijn gesprekken met de
Chinese leiders ongetwijfeld hebben bijgedragen tot versterking van zijn positie in
de niet-gebonden en in de communistische wereld.
L.L.S. Bartalits

Varia Religiosa

Liturgie
Wie wat meer te weten wil komen van de achtergronden, de structuur of de
ontstaansgeschiedenis van liturgische gebruiken, riten en rituelen kan sinds kort
1
het bijzonder fundamentele werk van H. Wegman raadplegen.
Hoofdaccent ligt op de geschiedenis van de eredienst, maar tussen de regels
door komt men ontelbare gegevens aan de weet, die het boek zo waardevol maken.
Zo wordt elk hoofdstuk steevast voorafgegaan door twee inleidende paragrafen met
historische en culturele gegevens over het tijdvak dat aan de orde komt, zodat men
alle zaken direct goed kan plaatsen. Het werk bevat voorts een zee van
literatuurverwijzingen, zowel naar grote naslagwerken als naar kleine detailstudies,
terwijl een voortreffelijk register de weg wijst door vele eeuwen van liturgie heen.
Dat de auteur zich niet tot de eredienst van het Westen heeft beperkt, maar tevens
de hier nogal onbekende eredienst van het Oosten heeft beschreven maakt het
boek nog waardevoller. Niet alleen aan theologisch geschoolden, maar ook aan
hen die belang stellen in liturgie moet dit werk ten sterkste worden aanbevolen. Een
geheel ander aspect van de liturgie betreft het lectionarium, het samenstel van
lezingen voor een bepaalde dag van het jaar. In de laatste tien jaar is er opnieuw
aandacht ontstaan voor de wijze waarop Israël de heilige Schrift las. In drie jaar las
men in de synagoge de boeken van Mozes (Genesis - Deuteronomium) hoofdstuk
na hoofdstuk door (lectio continua), te beginnen omstreeks Pasen. Dat steeds meer
Kerkgenootschappen overgaan tot een dergelijke lectio continua is toe te juichen;
één van de voordelen ervan is dat de kans aanzienlijk verkleind wordt dat
bijbelpassages uit hun verband worden gelicht (in het Romeins lectionarium van nu
is dat nog te vaak het geval). Eén der inspirerende figuren achter de lectio continua
in Nederland is Dr. P.A. Elderenbosch, die verscheidene publicaties daarover op
1

H.A.J. Wegman, Geschiedenis van de christelijke eredienst in het Westen en in het Oosten,
Gooi en Sticht, Hilversum, 1976, 294 pp., f 40,-.
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zijn naam heeft staan. Hij behoorde ook tot de groep die thans een eerste bundel
voorstellen publiceert in de geest van Israëls cyclisch bijbellezen. Naast een lezing
uit de Thora hebben de samenstellers een lezing uit de Profeten (haftara) en een
Psalm met elkaar ver-

2

P.A. Elderenbosch, Hoor Israël, 1971, 128 pp.; Jahweh is onze God, 1973, 143 pp.; God is
in ons midden, 1974, 155 pp. Alle Boekencentrum, Den Haag.
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bonden en er tenslotte een lezing uit het evangelie bijgezocht. De notities bij de
lezingen zijn uiterst summier en rechtvaardigen mijns inziens nauwelijks de aanschaf
3
van dit toch relatief dure boek.
Eens in de drie jaar is het evangelie van Lukas aan de beurt om zondag na zondag
te worden voorgelezen, namelijk in de C-cyclus. Na aanvankelijk in het ‘Tijdschrift
voor Verkondiging’ te zijn gepubliceerd heeft G. Bouwman deze beschouwingen
4
over de zondagse lezingen uit Lukas thans ook in boekvorm laten verschijnen. De
auteur kan beschouwd worden als een autoriteit op het gebied van het derde
evangelie; wij wijzen in dit verband op het boek ‘De derde nachtwake’ (1968) waarin
hij de hypothese verdedigde dat Lukas zijn evangelie heeft geschreven nadat de
Handelingen der Apostelen voltooid was. Het leven van de jonge Kerk is voor Lukas
het leven van Jezus. Daarom heeft deze evangelist het leven van de jonge Kerk
teruggeprojecteerd in het leven van Jezus (p. 62). Over dit uitgangspunt valt uiteraard
nog lang te discussiëren, bijvoorbeeld alleen al wat betreft de historiciteit van Jezus.
Over het algemeen is de bundel preekschetsen van G. Bouwman mij enigszins
tegengevallen, mede omdat de andere lezingen van de betreffende dag zo zelden
in de beschouwingen worden meebetrokken.
Een honderdtal uitgewerkte voorbeden, geordend naar thema, en wel met een
uitgesproken voorkeur voor bijbelse kernwoorden kan soms een goede hulp zijn
5
voor ieder die te maken heeft met het samenstellen van een liturgieviering, waarbij
vooral te denken valt aan liturgiewerkgroepen. Mede door de fraaie uitgave leent
het zich bijzonder goed als geschenk.

Maria
De verering van Maria die onder het pontificaat van paus Pius XII haar laatste
hoogtepunt beleefde en in de zestiger jaren van de 20e eeuw een verlegen zwijgen
onderging, is thans weer onderwerp van gesprek en van serieuze studie geworden.
Men zou kunnen zeggen dat de marialogie weer thema van theologiseren is
geworden en het is daarom beslist niet toevallig dat ongeveer tegelijkertijd twee
gedegen werken over Maria verschenen. Naar de uiterst vervelende titel Alone of
6
all her sex luistert een werk met een enorm rijke inhoud, die tot onderwerp heeft
‘de mythe en de cultus van de maagd Maria’ (ondertitel). De schrijfster van dit boek
maakt aannemelijk dat elk tijdperk behoefte heeft gehad - meestal wegens politieke
en maatschappelijke omstandigheden - om een bepaalde visie op Maria te creëren.
Op dit pad neemt zij de lezer mee in een wijd gebied, dat zich uitstrekt over geloof,
theologische twisten, beeldende kunst, literatuur en wat al niet meer. Wie zich
terdege in de Mariaproblematiek wil verdiepen mag dit boek met zijn onovertroffen
register niet ongelezen laten. Men zal ontdekken dat de Mariaverering ontstaan is
in Klein-Azië, Syrië en Egypte en dat het vooral de ketterijen zijn geweest
(gnosticisme, arianisme en nestorianisme) die de belangrijkste katalysatoren waren
in de definitieve bepaling van Maria's rol en karakter in kerk en theologie.
3
4
5
6

Bijbellezen in het spoor van Israël, deel 1. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1977, 227 pp.,
f 23,90.
G. Bouwman, Met Lukas op weg, Cahiers voor levensverdieping nr. 21, Abdij, Averbode, z.j.
(1976), 331 pp., f 27,50.
Voorbeden samengesteld door de Dominicaanse gemeenschap te Huissen, J.H. Gottmer,
Haarlem, 1977, 120 pp.
Marina Warner, Alone of all her sex. The Myth and the Cult of the Virgin Mary. Weidenfeld
and Nicolson, London, 1976, 400 + XIX pp.
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Van voortreffelijk gehalte is ook een Duitstalig werk Maria heute ehren. In een
algemeen deel wordt de opkomst van de Mariaverering geanalyseerd; dan blijkt dat
de verering van Maria opkomt wanneer men zich in de 4e eeuw intensiever met de
persoon (en de godheid) van Jezus

7

Wolfgang Beinert (Herausg.), Maria heute ehren. Eine theologisch-pastorale Handreichung.
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1977, 320 pp.
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gaat bezighouden, o.a. als gevolg van reeds eerder genoemde ketterijen en de erop
volgende conciliebesluiten. In het tweede deel van het boek worden alle Mariafeesten
geanalyseerd volgens een vast schema: een exegetische analyse van alle lezingen
op het betreffende feest gevolgd door dogmatische kanttekeningen en meditatieve
suggesties. Het derde deel bespreekt de Mariaverering in een aantal praktijken (o.a.
rozenkrans, bedevaart). Dit boek, samengesteld door een tiental theologen, is zeer
gedetailleerd, met name wat de feesten betreft. Veelvuldig zijn de verwijzingen naar
teksten van Kerkvaders, hetgeen voor de predikant een welkome gelegenheid is
om in de geschiedenis van de exegese te kunnen duiken. Meer nog dan het boek
van Marina Warner is dit Duitse werk aan te bevelen voor hen die vaak preken,
maar zeker niet voor hen alléén.

Kerkgeschiedenis
Waar is het enthousiasme gebleven dat Vaticanum II heeft opgewekt met haar
oecumenische verklaring? Het is stil geworden rond de oecumenische beweging,
maar betekent dat ook dat ze in het slop is geraakt? Neen, is het unanieme antwoord
8
van de samenstellers van ‘een oecumenisch werkboek’. Nú is het de tijd om in
eigen kring in de diepte de oecumene te bevorderen, te beleven. Onder de opzettelijk
gekozen dubbelzinnige titel Heel de Kerk wordt u een enorm pakket informatie in
handen gegeven door de Sint Willibrordvereniging. Het beoogde publiek is dus
allereerst de rooms-katholieke gemeenschap van Nederland, maar gezien de inhoud
van het boek wil men ook andere kerken er een dienst mee bewijzen. Zo kan men
in hoofdstuk 2 een uiterst interessant verslag lezen over tien jaar officieël gesprek
tussen de Kerken over doop, gemengd huwelijk, eucharistie en ambt. Op pp. 167-207
vindt men alle documenten die hieromtrent zijn verschenen. Voordat het echter tot
dergelijke gesprekken kon komen is er heel wat voorwerk verzet (Kerkvernieuwing),
waarover men in hoofdstuk 1 kan lezen. Een boeiend stuk Nederlandse
kerkgeschiedenis, waarvan dr. A. Houtepen de theologische achtergronden belicht
in het derde hoofdstuk. Bijzonder overzichtelijk is tot besluit de informatie over de
verschillende organisatievormen van de oecumenische beweging (Wereldraad,
CEC, Joint Working Group, Raad van Kerken, etc.).
Zeer interessant is ook het Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum
9
over 1975 . Niet alleen wordt men geïnformeerd over de activiteiten die er voor de
komende jaren op stapel staan (pp. 9-18) en over de belangrijke archieven die uit
nalatenschappen zijn aangewonnen ook vindt u er drie gedegen artikelen in, waarvan
dat over de Rooms Katholieke Staatspartij en de krisis, 1930-1940 erg boeiend
overkomt. Een kijkje vanuit de buitenlandse Jezuietentijdschriften over de katholieke
Kerk in Nederland over de periode 1963-1972 kan voor de geïnteresseerde lezer
van belang zijn.

8
9

A. Houtepen e.a., Heel de kerk. Een oekumenisch werkboek. Gooi en Sticht, Hilversum, 1977,
208 pp.
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, nr. 5 (1975). Dekker & van de Vegt,
Nijmegen, 149 pp. Het Jaarboek wordt toegezonden aan de relaties en begunstigers van het
Katholiek Documentatie Centrum. Voor personen die op het Archief voor de Geschiedenis
van de Katholieke Kerk zijn geabonneerd geldt een gereduceerde prijs van f 12,50. Voor alle
anderen f 17,50.
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Geloofsbeleving
Uit het boek ‘Kirche in der Kraft des Geistes’ dat de bekende Duitse theoloog Jürgen
Moltmann voor vaktheologen had geschreven heeft hij thans voor ‘gemeenteleden’
10
een aantal hoofdstukken eenvoudig weergegeven. Het is alleszins de moeite
waard, niet in het minst doordat

10

Jürgen Moltmann, Neuer Lebensstil. Schritte zur Gemeinde. Chr. Kaiser Verlag, München,
1977, 153 pp.
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veel thema's uit twee andere grote werken hier weer aan bod komen. Speciaal
wat Moltmann schrijft over vriendschap, over oecumene en over ‘Gemeinde an der
Basis’ spraken mij aan.
Wanneer men kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers, naar de
uitgedunde gelederen bij catechisatie en in samenhang hiermee het gering aantal
jongeren dat nog als belijdend lidmaat tot een of ander kerkgenootschap toetreedt,
dan zou de conclusie voor de hand moeten liggen dat jongeren niets meer met
godsdienst op hebben. Het tegendeel echter is waar. In een enquête uit 1974 onder
jongeren tussen 16 en 20 jaar, uitgevoerd in opdracht van de NCRV is gebleken
dat 57% van de jongeren die praktisch nooit naar de kerk gaan en 31% van hen die
zich niet tot een kerkgenootschap rekenen ofwel warm te lopen voor het geloof in
God ofwel persoonlijke belangstelling voor de Godsvraag te hebben. Jongeren
hebben een enorme religieuze belangstelling, maar deze wordt in veel gevallen
door de kerken niet gehonoreerd; dat is in het kort de conclusie van een klein boekje
12
over jongeren en hun religieuze levensbesef.
Panc Beentjes

1

Het Chileense platteland

In een sympathiek en relativerend voorwoord vraagt Bauer zich af voor wie hij zijn
boek over het Chileense platteland eigenlijk gemaakt heeft.
Vakgenoten willen het graag lezen, maar komen er door tijdgebrek niet erg ver
in; de studenten aan wie zij het aanbevelen raken er, door eenzelfde overvloed aan
literatuur die relevant is voor hun vak, evenmin verder in dan een paar hoofdstukken.
Zo ziet de auteur ten slotte een paar vrienden die overblijven - een architect en een
drukker - die er eens echt voor gaan zitten, met pijp en al en aangenaam bij het
open vuur. Maar, zegt hij, na herlezing van het manuscript is mij ook deze illusie
ontvallen.
Hij is te pessimistisch, want het is een zeer belangrijk boek en het zal dat nog wel
de nodige tijd blijven; daarbij is het goed geschreven. Het is gebaseerd op,
vanzelfsprekend, eigen bekendheid met het land en, wat veel belangrijker is, op
diepgaand onderzoek van archieven van allerlei soorten kadasters. Kwantitatieve
geschiedenis van de eerste orde (o.a. 48 tabellen, 7 grafieken en tekeningen en 7
appendices), maar zelfs voor wie niet uitsluiten droomt van getallen steeds
significatief en boeiend. De titel lijkt te wijzen in de richting van de longue durée,
maar het is voornamelijk de 19e eeuw die de schrijver behandelt en dan nog in het
bijzonder vanaf de helft van de eeuw. In een eerste hoofdstuk vat hij samen wat tot
nu toe uit onderzoek van Chileense geleerden bekend is geworden over het thema
voor zover het de koloniale periode betreft; in de volgende zeven, en vóór hij aan
zijn conclusie toe komt, gaat het over platteland en over de stad, wat in dit geval de
11
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Het werk ‘Kirche in der Kraft des Geistes’. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie vormt
tesamen met Die Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den
Konsequenzen einer christlichen Eschatologie en met Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi
als Grund und Kritik christlicher Theologie een trilogie, die een protestantse leer van de Kerk
omvat.
P. Smits, Jongerenwereld en religieus levensbesef. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1977,
54 pp. Andere literatuur over dit onderwerp zie Streven, juni 1977, 829.
Arnold J. Bauer, Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930. Cambridge Latin
American Studies 21, Cambridge University Press, 1975, 265 pp., £8, -
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hoofdstad, Santiago is. Het is belangrijk dat hij juist de 19e eeuw in het oog vat,
daar deze, in tegenstelling tot de koloniale tijd en de twintigste eeuw, waar veel en
goede literatuur over is, weinig aandacht heeft gekregen voor zover het de landbouw
aangaat. Het con-
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crete geografische gebied dat Dr. Bauer tot voorwerp van onderzoek heeft gemaakt,
is het hart van Chili, de z.g. ‘núcleo central’, die zich uitstrekt van Aconcagua tot
Concepción en het gebied is waar ook de Spaanse kolonisatie zich in hoofdzaak
voltrok; binnen dit gebied zijn dan overigens een aantal micro-klimaten te vinden
die te danken zijn aan de fysische situatie van het land.
Binnen dit raam behandelt de auteur o.a. vormen van landbouw en landeigendom;
kapitaal en kredietverlening; de landbouwbevolking; de landeigenaren en het leven
in Santiago. Centraal staat, vanzelfsprekend, de ‘hacienda’ met haar eigen bevolking:
eigenaren enerzijds, en inquilinos (op de hacienda gevestigde landarbeiders, met
hun eigen stukje grond) en peones (losse seizoenarbeiders) anderzijds. Als
essentialia uit de enorme streng van belangrijke gegevens het volgende. Het gaat
om een gebied dat rijk is aan goede landbouw- en veeteeltgronden en waar,
traditioneel, een overvloed aan werkkrachten is, beter: een overschot. Grondbezit
geeft, als elders in Latijns Amerika en als verlengstuk van een grondtrek van de
geschiedenis van Spanje, status en is de basis van waaruit men opereert in de
richting van politieke en financiële veroveringen. Werd men in de landbouw vóór de
helft van de eeuw min of meer rijk door toevalsfactoren - een grotere markt dan de
behoeften van de hacienda's en de nog zeer ‘provinciale’ hoofdstad was er niet,
buiten een paar steden in Perú en garnizoensplaatsen in Chili zelf, na 1850 waren
het externe stimuli die de welvaart in land- en mijnbouw bepaalden, en de welvaart
is sinddien nooit anders dan te danken geweest dan aan deze externe factoren.
Eerst de graanbehoefte van Californië in de jaren 1850-1855, nadat er daar goud
ontdekt was en men er zelf nog geen graancultuur had. Evenzo in Australië, waar
Chileens graan welkom was, nadat door goudvondsten de landbouw in de steek
gelaten werd, die tot 1850 het land voldoende had kunnen voorzien. Maar in beide
gevallen was de boom voor de Chilenen kort: vanaf 1850 verbouwde Californië
voldoende graan voor eigen gebruik en al spoedig exporteerde het, o.a. ook naar...
Australië! Maar graanexport was er ook naar Engeland in de jaren 1865-1890:
wanneer het nl. in Europa winter is wordt in Chili, waar het géén winter is, geoogst;
eerst vanaf 1880 komen de grote graanexporten uit de Verenigde Staten, Australië,
Argentinië - het graanrijke buurland - en Rusland op gang. In de landbouw werd
weinig geïnvesteerd: grond was in principe te vinden, werkkrachten ook, tegen de
graanproductie van Argentinië kon men toch moeilijk op; machinerieën komen veel
later dan elders en worden in feite niet ingevoerd. Reden daarvoor is, dat het
oorspronkelijke en traditionele trekdier, de os, vervangen had moeten worden door
trekpaarden, die op hun beurt weer een grondige verandering in de verbouw van
veevoedergewassen teweeg hadden gebracht. Op de landerijen heerste een
paternalistisch systeem en ondanks het feit dat alle contracten mondeling
overeengekomen werden was het bepaald niet de bakermat van mensonterende
situaties: het was een ‘leefbare’ gemeenschap waarin men wederzijds op elkaar
was aangewezen en waar zekere banden van vertrouwen en waardering groeiden.
De hacienda werd door de inquilino meestal gevoeld als zijn patria, zijn streek
waarin hij wortelde. De Chileense landeigenaren beschouwden de inquilinos
bovendien als het meest soliede deel van de plattelandsbevolking, moreel gezien,
dit in tegenstelling tot de zwervende arbeiders. Evenals elders werd ook hier, vaak
met door de hacienda zelf aangemunte betaalmiddelen (stukjes leer, lood etc.), in
de pulpería gekocht, maar hier was het haast een noodzaak, gezien het feit dat er
nooit dichte woongebieden geweest zijn, maar altijd zeer verspreid liggende,
eenzame woningen. In tegenstelling tot elders is er dan ook bij de landbevolking
nooit een spoor van opstand geweest en wanneer eind 19e eeuw de onrust en de
stakingen komen, is dat onder de geschoolde arbeiders in de steden en mijnen.
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Bijzonder interessant is het de resultaten te volgen van het onderzoek dat Dr.
Bauer deed naar de ontwikkeling van een aantal belangrijke families - voor 45%
afkomstig uit geïmmigreerde Spanjaarden afkomstig uit Baskenland of Navarra -;
hoe deze onderling aan elkaar verwant raakten en aldus elkaars belangen wisten
te verenigen en hoe buitenstaan-
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ders - uit leger, handel en universiteit naar boven gekomen - hierin binnendrongen
en opgenomen werden. Landbezit was als achtergrond steeds bij hen allen te vinden
en het is niet verwonderlijk dat dat ook het geval was met het merendeel van de
leden van regering en parlement.
Dr. Bauer's boek bestrijkt een belangrijk fragment van de geschiedenis van Chili
en zal zeker lange tijd een standaardwerk blijven.
J. Lechner
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Boekbesprekingen
Sociale wetenschappen
Miklós Haraszti, Stukloon. Een fabrieksreportage, met een voorwoord
van Heinrich Böll
Het Wereldvenster, Baarn, 1976, 144 blz. f 17,50
Het boek behandelt de arbeidsomstandigheden in een Hongaarse fabriek. Stukloon,
uurloon en toeslagloon - de heilige drie-eenheid - wordt veelal beschouwd als de
uitwas van het kapitalistische produktiestelsel. Maar sinds Stachanow - sinds de
vijfjarenplannen in de Sovjet-Unie, is de uitbuiting onderdeel gebleven van veel
socialistische economieën. De compensatie, in de zin van de erkenning van de
arbeidersklasse door de staat, het regiem, de partij, blijkt in veel gevallen mager en
onvoldoende. Dus ook in veel socialistische landen vervreemding, bureaucratisering
en uitbuiting. Het is duidelijk dat men de samenleving niet uitsluitend kan veranderen
door de socialisatie van de produktiemiddelen alleen.
F. Nieuwenhof

Hartwig Lüers, Das Polizeirecht in der DDR
Wissenschaft und Politik, Köln 1974, 155 pp., DM. 32,In een dictatoriale staat speelt de politie een andere rol dan in democratische staten.
In elk geval heeft de politie in een volksdemocratie een tweevoudige taak. Ten eerste
moet ze ervoor zorgen dat ze de gewone taken van elk politiecorps vervult. Ten
tweede moet ze meehelpen om de socialistische maatschappij te verwezenlijken.
In die zin moet ze de burgers aansporen om mee te werken aan de handhaving van
openbare orde en veiligheid.
De auteur van onderhavig boek heeft een onderzoek ingesteld naar de zin van
het bestaan van de politie in een staatsgeleide maatschappij. Gecentraliseerd rond
zes punten, kan de inhoud als volgt weergegeven worden:
I. Een overzicht van de ontwikkeling van het politierecht in de DDR tot het jaar
1968.
II. De socialistische opvatting over het begrip politie. Hierbij wordt een vergelijking
gemaakt met het politiebegrip zoals het gangbaar is in de Duitse
Bondsrepubliek.
III. De taken van de Duitse volkspolitie.
IV. De bevoegdheid en de middelen die ter beschikking staan van de volkspolitie.
V. Rechtsmiddelen ter verweer van de burgers tegen de politie.
VI. De organisatie van de politie in de DDR en de rol gespeeld in deze door de
SED.
Volgt dan de tekst van de wet op de politie van 1968.
Het gaat hier om een zeer gespecialiseerde literatuur, die dan nog voor een groot
gedeelte theoretisch moest worden gehouden: de auteur heeft een louter juridisch
onderzoek gemaakt op grond van de wetten en heeft geen rekening kunnen houden
met de rechterspraktijk. Het is daarom een klassieke studie geworden van een stuk
administratief en grondwettelijk recht. Deze is dan mede belangrijk door het feit dat
er op dat gebied niet zoveel onderzoeken gedaan werden voor de
volksdemocratische landen. Tevens een wetenschappelijk zeer verantwoorde studie,
gesteund door de diverse wetenschappelijke instellingen van de Bondsrepubliek
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die zich bezighouden met de studie van de communistische staten. Voor de student
in staatsrecht een buitengewoon belangrijk werk.
A. van Peteghem
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Sarah Haffner, Gewalt in der Ehe und was Frauen dagegen tun
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1976, 224 pp, DM 20,Mishandeling in het huwelijk blijkt op een veel grotere schaal voor te komen dan in
het algemeen verondersteld wordt. Het boek geeft een uitgebreide documentatie
over mishandeling van vrouwen in het huwelijk, het ontstaan van vrouwenhuizen in
o.m. Engeland, Nederland en de Bondsrepubliek. Daarnaast wordt de
maatschappelijk-culturele achtergrond van de vrouwenmishandeling in een reeks
artikelen besproken. Een onthullende en belangrijke publikatie.
F. Nieuwenhof

Gerhard Schulze, Jugend und politischer Wandel. Zur gesellschaftlichren
Bedeutung politischen Lernens
Juventa Verlag, München, 1976, 180 pp., DM 18,Er verschijnt in de Bonds Republiek een regelmatige stroom publikaties over de
verschillende aspecten van politiek gedrag. Met name de jongeren staan daarbij in
de belangstelling. De meeste onderzoekers gaan daarbij uit van de tot nu toe weinig
onderzochte vooronderstelling dat de politieke houding van de jeugd in belangrijke
mate bepalend zal zijn voor de toekomstige politieke ontwikkelingen. Bij zijn
onderzoek komt Schulze tot de conclusie dat de effecten van politiek gedrag van
de jeugd minimaal zijn voor de politieke ontwikkeling van de Westduitse samenleving.
Een interessant onderzoek.
F. Nieuwenhof

Klaus B. Urban, Die Bedingungen politischen Lernens bei Schulern.
Eine empirische Studie
Juventa Verlag, München, 1976, 224 pp., DM 18,Urban onderzoekt in zijn dissertatie de verschillende factoren die de politieke houding
van scholieren beïnvloeden binnen de lessen maatschappijkunde. Uit zijn onderzoek
blijkt o.m. dat manifeste politieke socialisatie niet plaatsvindt binnen het gezin maar
bepaald wordt door de normen en waarden binnen de leeftijdsgroep, terwijl de
normen van de docent een gering effect hebben. Urban verklaart de geringe invloed
van de docent in het zgn. ‘Sozialkunde-unterricht’ o.m. doordat de docent zich
hoofdzakelijk richt op één aspect van de politieke habitus, n.l. het democratische
bewustzijn. De bruikbaarheid van dit onderzoek voor het onderwijs in België en
Nederland moet betwijfeld worden.

Gedragswetenschappen
John E. Merritt, Opvoeding voor het leven
Het Wereldvenster, Baarn, 1975, 110 blz. f 16,50
Opvoeding voor het leven is als zodanig bepaald geen revolutionaire kreet.
Uitgangspunt van alle onderwijs is altijd al geweest: het kind dat later een plaats in
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de maatschappij zal moeten innemen en zal moeten leven onder bepaalde
maatschappelijke en culturele verhoudingen. Daarom zal het een aantal
vaardigheden en een hoeveelheid kennis moeten bezitten. De schrijver is dan ook
sterk vóór een leerplan dat leidt tot een grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid
van het kind, waardoor het langzamerhand kan leren zichzelf leiding te geven.
Hieronder verstaat hij: het nemen van intelligente beslissingen over doelstellingen;
het ontwerpen van adequate plannen; deze plannen vaardig uit te voeren; verder
gaan vanuit de nieuw verworven basis. Het is nu eenmaal zo dat de vaardigheden
die nodig zijn voor de ene generatie niet dezelfde zijn als die van een latere generatie.
Vroeger was bijv. vaardigheid in lezen en schrijven voldoende. Momenteel moet
het kind in staat zijn eigen vragen te formuleren, boeken te vinden die op bepaalde
onderwerpen betrekking hebben, gegevens verzamelen, personen interviewen,
spreekbeurten houden, enz. Door het zelf onderzoeken wordt hun zelfwerkzaamheid
gestimuleerd. Daardoor kunnen zij leren zichzelf leiding te geven. De kinderen
krijgen meer verantwoording voor de organisatie van hun eigen onderwijs. Het
positieve van dit boek is dat Merritt het groeien naar zelfstandigheid laat gebeuren
vanuit de rol-
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len in het dagelijks leven (huiselijke en gezinsrollen, beroepsrollen,
consumentenrollen, enz.). Hij laat in schema's zien hoe de belangstelling van de
leerlingen verdeeld is en de werkwijze die daarna gevolgd kan worden om een
geslaagd project op te zetten. Het verwarrende van de Nederlandse titel is, dat het
suggereert geschreven te zijn voor ouders, terwijl het in feite bestemd is voor
onderwijskrachten.
Lucienne Beentjes

Prof. drs. D.B.P. Kallen, Dr. J. Bentsson, Dr. L. Emmerij, e.a. (red.),
Wederkerend onderwijs
(Theorie & praktijk), H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1976, 152 blz., f
19,50
Voor de term recurrent éducation bestaat geen adekwate Nederlandse vertaling,
bovendien is de term ‘éducation permanente’ eigenlijk nog het meest ingeburgerd.
Het gaat hier om een betrekkelijk recente ontwikkeling, die enerzijds heftige kritiek
betekent op het gevestigde onderwijssysteem en die anderzijds alternatieven
ontwikkelt in de richting van een permanent leren dat geïntegreerd is binnen de
samenleving; men spreekt in dat opzicht van een overgang van een ‘learning society’
naar een ‘participatory society’. Deze publikatie onder redactie van Kallen geeft een
overzicht van de discussies waaruit tot nu toe de volgende doelstellingen naar voren
komen: maatschappelijke gelijkheid, integratie van onderwijs en beroep en
professionele flexibiliteit.
In de genoemde doelstellingen is het onderscheid en de kritiek besloten op het
bestaande onderwijssysteem. Tot nu toe werkt het onderwijs de maatschappelijke
verschillen in de hand, is de opleiding veelal te specifiek gericht op een bepaald
beroep en is de onderwijsfase als een geisoleerde periode in het leven van de burger
te beschouwen. Zo beschouwd is het onderwijs vervreemd van de samenleving en
‘ontscholing’ dringend noodzakelijk.
F. Nieuwenhof

Bernard Lievegoed, De levensloop van de mens
Lemnicaat, Rotterdam, 1976, 202 blz., f 24,50
Over deze grand old man, antroposoof en psychiater, hier geen biografie. Misschien
dacht de uitgever, dat iedereen hem al kent, vooral sedert de kranten aandacht
schonken aan zijn 70ste verjaardag vorig jaar. Ook geen voorwoord. Het tekent zijn
eenzaamheid, ondanks een zeer arbeidzaam leven, waarin hij o.a. met z.g.
zwakzinnigen een uniek instituut begon in Zeist. Later vooral met en voor werkende
jongeren. Het boek is uitstekend leesbaar en geeft zonder gepolemiseer een goed
overzicht over de diverse hier gangbare mensbeelden. Daarbij is de geestelijke
wereld voor de schrijver vooral na het 42ste jaar van essentieel belang. Hij richt zich
tot de enkeling, heeft - zoals de meeste geestelijk geïnteresseerden - geen
belangstelling voor en hecht geen belang aan politiek.
Zo wordt het boek, waarin hij vooral Viktor Frankl met zijn logotherapie bewondert,
toch ongemerkt een beetje vlak en ethnocentrisch (Europees). Aanbevolen.
J.H. van Meurs
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Dr. R.F.W. Diekstra, Ik kan denken, voelen wat ik wil
Dr. R.F.W. Diekstra, Rationele therapie Swets & Zeitlinger, Amsterdam,
1976, 73 blz., f 9,90
M.C. Maultsby, A. Hendricks, R.F.W. Diekstra e.a., U en Uw gevoelens
Published by arrangement uit Rational Self Aids, 1976
Alle drie de boekjes gaan er over, hoe je aan de hand van Ellis' A.B.C.-analyse van
denken naar voelen naar handeling met onderscheid in rationeel-irrationeel je meer
rationeel (of aangepast) kunt leren gedragen. In ‘Rationale Therapie’ staat tenminste
een biografisch verslag over Ellis. De gebruikte positivistische of zelfs materalistische
filosofie doet wat primitief aan, evenals de pragmatische uitwerking; eveneens de
oefeningen en de steeds ongecompliceerde problemen. Misschien is het meer dan
een variant van Korzybski's semantische therapie; van de stoïcijnen en Bertrand
Russell, die als bronnen genoemd worden, kan ik weinig terugvinden, behalve waar
de laatstgenoemde oppervlakkig was. Het derde boekje is overwegend in stripvorm.
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Als deze boekjes in de periode van de Verlichting voor het eerst geschreven waren,
had het me niet verbaasd. Het is wat dorre litteratuur en het komt in Hellinga's
‘Tussen Aanhalingstekens’ 1974 nog niet voor. Om cadeau te geven aan iemand
op wie je wat kritiek hebt.
J.H. van Meurs

Walter en Ingrid Trobisch, Mijn hart blijft onbevredigd. Een intieme
briefwisseling
Zomer & Keuning, Wageningen, 1976, 96 blz., f 9,90
(Oorspronkelijke titel: ‘Mein schönes Gefühl’)
Ilona, 15 jaar, vecht tegen masturbatie. Zo schrijft ze aan een blad, waarvan de
schrijvers in de redaktie zitten, een pastor en zijn vrouw. Aan het einde van 85
bladzijden heeft Ilona weer een (geremd) vriendje en haar seksualiteit beleeft ze
voller en meer van binnen uit. Het is een bekend feit, dat vrouwen frequenter orgasme
kunnen hebben dan mannen; sommige vrouwen zijn daar trots op. Hier ligt de ‘M.’
nog sterk in de sfeer van taboe (angst voor fixatie etc.). Teveel het centrale thema
hier. B.v. wordt er niet gewerkt met en via Ilona's fantasieën, om zo een rijping te
bevorderen. De bewering, dat meisjes meer zouden masturberen als ze een koele
moeder hebben, wordt niet gedocumenteerd.
De brieven van mevrouw Trobisch zijn menselijker, meer voorlichtend dan
moraliserend. Een deel van het Christendom verdoemt blijkbaar nog steeds de
autoerotiek. Ook sommige niet-Christelijke adolescenten zullen in een christelijke
wereld schuldgevoelens blijven krijgen. Socoioglisch dus een belangrijk boekje: als
symptoon voor een hardnekkige repressieve moraal.
J.H. van Meurs

Michel Foucault, Geschiedenis van de waanzin, Boom, Meppel, 1975.
Het structuralisme is in Frankrijk de opvolger van het existentialisme in de filosofische
salon. (Vergelijk J. Broekman in Streven, september en oktober 1973.)
Dit werk van Foucault is al een ‘classic’. Het stamt uit 1961, als zijn eerste grote
publicatie. Deze vertaling is vooral gebaseerd op de verkorte uitgave van 1964.
Wie een horreur heeft van hypostaseringen, zal slechts van de historische details
kunnen genieten, die vooral in de eerste twee hoofdstukken zijn verzameld.
Het schema is eenvoudig: de lepra verdwijnt uit Europa, de leprozerieën krijgen
een nieuwe functie, namelijk de opsluiting van gekken, losbollen, vrijdenkers, armen
en misdadigers.
Bij zijn analyse brengt Foucault o.a. de sociaal-economische aspecten van deze
‘reserve armee’ ter sprake. Wat hij klassieke perioden noemt, is van ongeveer 1657
(oprichting van het Hopital général) tot 1794 (losmaken van de kettingen in de Bicètre
door Pinel). Deze laatste handeling wordt hier trouwens wel geontmythologiseerd:
de moeilijke gekken werden door Pinel extra op- en afgesloten.
De worsteling met de ‘deviant’ gaat overigens door tot in onze tijd; het is een
blijvende structuur.
Hoe men zijn hoofd wel gebroken heeft om tot verklaring van, begrip voor en
rechtvaardiging van maatregelen tegen devianten te komen, met name degenen

Streven. Jaargang 31

die de verschijnselen als ‘folie’ of ‘déraison’ vertonen en de verschuivingen in dit
denken en maatregelen, laat Foucault helder zien al schrijft hij wat moeilijk.
Het is een goede gedachte geweest van de uitgever om dit boek vertaald te
brengen - op niveau.
Ook wie Frans leest, zal er niet gemakkelijk toe komen om dit toch moeilijke boek
in het oorspronkelijk ter hand te nemen.
J.H. van Meurs

Bauer, Berg, Kuhlen, Forschung zu Problemen der Jugendhilfe.
Bestandaufnahme und Analyse
Juventa Verlag, München, 1976, 239 pp., DM 20,Het boek geeft een overzicht van de verschillende vormen van hulpverlening aan
delinquente jongeren in de Bands Republiek Duitsland in de periode 1970-1974.
Het niet-aangepaste-delinquente gedrag wordt door de onderzoekers verklaard
vanuit persoonlijkheidstrekken en niet vanuit de sociale betrekkingen van
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het individu hoewel zij tevens menen dat ‘bepaalde trekken ook maatschappelijk
bepaald kunnen zijn’. (blz. 45). De ‘Jugendhilfe’ richt zich op de individuen zonder
dat men blijkbaar rekening wenst te houden met het gezin (gezinstherapie) en de
relaties die gelegd kunnen worden tussen sociaal-economische klasse en delinquent
gedrag. De onderzoekers menen dat de laatst genoemde factoren slechts een
secundaire betekenis hebben voor de verklaring van delinquent gedrag. Een
dergelijke opvatting heeft grote consequenties voor de opvang en resocialisering
van jeugdige delinquenten: men heeft daardoor weinig oog voor de maatschappelijke
oorzaken van afwijkend gedrag, verklaart de maatschappelijke orde als maatgevend
en streeft uitsluitend naar aanpassing.
F. Nieuwenhof

Geschiedenis
Henry Valloton, Metternich. Napoleons grosser Gegenspieger
Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1976, 368 pp., DM 32,Metternich zag duidelijk in dat isolering van Rusland binnen de Grote Coalitie zijn
enige mogelijkheid was om beslissende politieke invloed uit te oefenen. Ieder redelijk
mens zou in 1812 beseft hebben, dat het tijd was geworden om vrede te sluiten.
Maar Napoleon, die zijn positie met geweld gerechtvaardigd had, kon niet geloven
dat hij zijn tegenslag alleen aan zijn eigen tekortkomingen te wijten had. Napoleon
nam veel liever aan dat die door kwaadwilligheid van anderen was veroorzaakt.
Napoleon werd verslagen door zijn koppige trots. Metternich deed na de mislukte
aanval op Rusland wanhopige pogingen de situatie meester te worden en Napoleon
te redden; het lukte hem niet, omdat de andere leden van de Grote Coalitie onder
leiding van Groot Brittannië de door Napoleon opgebouwde ‘nieuwe orde’ in Europa
wilden vernietigen.
L.S.S. Bartalits

Kuo Heng-yü, Maos Weg zur Macht und die Komintern
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1975, 390 pp.
Volgens de auteur werd het probleem van de communistische politiek in China vaak
en langdurig besproken door de Kominternleiders in het Kremlin. Onder meer stelde
men bij herhaling de vraag of de agrarische beweging beteugeld moest worden om
de linkervleugel van de Kwomintang te bevredigen. Sommige leiders van de
Komintern beaamden dit; met name door de opstandige boeren in bedwang te
houden zouden de Chinese communisten hun invloed in de Kwomintang vergroten.
Anderen stelden dat het het probleem was, te kiezen tussen de opstandige boeren
en de linkervleugel van de Kwomintang.
L.L.S. Bartalits

Maria Antonietta Macciocchi Jungfrauen, Mutter und Führer. Frauen im
Faschismus
Klaus Wagenbach, Berlin, 1976, 108 pp., DM 7,50
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Dit boekje laat zien dat het fascisme een antifeministische beweging was, die in
belangrijke mate steun van vrouwen heeft gehad. Het bewijs voor die stelling wordt
zonder meer gegeven, maar het waarom wordt niet helemaal duidelijk. De analyse
voegt aan alle raadselen rondom het fascisme er nog een toe.
Hoewel het boekje rijkelijk geïllustreerd is met foto's uit het Hitler-verleden van
Duitsland, heeft de tekst in de eerste plaats betrekking op het Italië van Mussolini,
daarnaast op het Franse fascisme en pas op de derde plaats op het Duitse. De
foto's zijn overigens belangwekkend genoeg. Er is buitendien aan de hand van de
tekst alle reden om ook hier te zeggen fascisme is fascisme. Jammer is de nogal
hoogdravende toon, die in bepaalde zeer linkse kringen tot jargon is geworden. Het
maakt in dit geval het lezen wat moeilijk. De bedoeling van het werk is vooral te
waarschuwen voor dezelfde fascistische tendenzen ook op dit punt in de M.S.I. (de
neofascistische organisatie in Italië).
C.J. Boschheurne
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Chesneaux, Jean, Weisser Lotus, Rote Bärte.
Geheimgesellschaften in China. Zur Vorgeschichte der Revolution.
Wagenbachs Taschenbücherei 15, Berlin 1976, 191 blz., DM 8,-.
Deze Duitse vertaling uit het fonds van Gallimard verscheen voor het eerst in 1965.
Aan het origineel werden teksten toegevoegd met name uit ‘Mouvements populaires
e

e

et sociétés secrètes en Chine aux XIX et XX siècles’ van de zelfde auteur en uit
Nguyen Nguyet Ho, uitgegeven bij François Maspero, Paris 1970. Het verschijnsel
van de geheime verzetsorganisaties wordt door de auteur geplaatst binnen de
Chinese historische traditie. Het is een goed leesbaar historisch overzicht, waarin
gebruik is gemaakt van talrijke geheel of gedeeltelijk overgenomen bronnen.
F. Nieuwenhof

Hans-Henning Abendroth, Hitler in der Spanischen Arena
Ferdinand Scöningh, Paderborn, 1973, 411 pp.
De auteur geeft een voortreffeijlke beschrijving van de betrekkingen tussen
Nazi-Duitsland en Spanje in het kader van de Europese machtspolitiek vanaf het
uitbreken van de Spaanse burgeroorlog tot het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Tevens wordt de Spanjepolitiek van de Sovjet-Unie behandeld. Stalin poogde ten
tijde van de burgeroorlog er voor te zorgen dat de Sovjet-Unie niet gesteld werd
tegenover een bondgenootschap van fascistische en democratische staten. Hij
probeerde deze beide blokken dan ook tegen elkaar uit te spelen.
L.L.S. Bartalits

H. van der Velden/H.A. Visée, Ontspanning in Europa
Het Wereldvenster, Baarn, 1976, 322 blz. f 24,De schrijvers van het boek geven een handzaam overzicht van de ontwikkelingen
die tot de huidige periode van détente tussen Oost en West in het algemeen en de
Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in het bijzonder geleid hebben. Tevens
komen de grenzen van de ontspanning, alsmede te verwachten ontwikkelingen op
het terrein van de Oost-West betrekkingen ter sprake.
L.S.S. Bartalits

Wijsbegeerte
J. de Visscher, De Immorele Mens, een ethicologie van het kwaad
met een voorwoord van J. Kruithof Amboboeken, Bilthoven 1975, 161
blz., f 17,50
In dit theologisch-filosofische boek wordt het kwaad als uitgangspunt genomen voor
het ethisch denken. Het verhaal van de misdaden in My Lai en de daaropvolgende
reactie van verontwaardiging en gevoel van onmacht vormen de directe aanleiding.
Morele verontwaardiging is echter te irrationeel om te dienen als grond voor een
ethische beoordeling, zij moet tot radicale kritiek worden getransformeerd.

Streven. Jaargang 31

De auteur verzet zich heftig tegen de tendens tot de-ethisering, waaronder hij
verstaat: de neiging om door middel van verklaringsmethoden, geleverd door de
wetenschappen, het menselijk gedrag los te maken van alle ethische
waardeoordelen. Het reductionisme is eigen aan de wetenschappen, maar het
ethische heeft een eigen zelfstandigheid, die in de mens vanuit de lagere
organisatieniveaus ‘emergeert’. De wetenschappen leveren ten hoogste
weerleggingscriteria, wanneer zij kunnen aantonen dat in bepaalde gevallen de
noodzakelijke voorwaarden voor vrij handelen niet aanwezig zijn (verklaringen van
niet-toerekeningsvatbaarheid bij voorbeeld) maar niet méér.
Kant heeft de vrijheid van de mens goed in het licht gesteld. Als zintuigelijk wezen
valt de mens onder de wetten van de natuur, maar als intelligibel wezen, direct
niet-zintuigelijk zich van zichzelf bewust, is het onderworpen aan de wetten die in
de rede gefundeerd zijn, aan de causaliteit van zijn eigen wil, d.w.z. hij is vrij. De
wetten van de intelligibele wereld gelden voor hem als imperatieven. Het morele
kwaad bestaat er voor Kant in, de morele orde om te keren, d.w.z. beweegredenen
ontleend aan de zintuigelijke wereld hoger te stellen dan de wettelijke beweegrede-
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nen. De mens verloochent hiermee zelf zijn vrijheid door zich door het zintuigelijke
te laten bepalen, i.p.v. zich te richten naar de intelligibele wereld, de enige waarin
hij vrij kan zijn. Maar de mens kán deze keuze maken, hij is vrij óók tot het kwade.
De mens staat voortdurend onder deze ‘Hang zum Böse’, maar hij is het zélf die
het kwaad in de wereld brengt. Evenals de vrijheid is het kwaad zelf niet te verklaren.
Geleid door Paul Ricoeur wendt de auteur zich dan tot de mythe om zodoende
de oorsprong van het kwaad te verhelderen. Het onbegrijpelijke in de menselijke
existentie kan immers slechts in de mythe worden aangeduid. Genesis 3 laat beter
dan alle andere oorsprongsverhalen zien, hoe de mens zélf oorsprong van het
kwaad is. De slang, het radicale kwaad is de mens zelf die zichzelf verleidt, en
tevens symbool van het kwaad-dat-er-reeds-is en tot nieuw kwaad aanzet. Als
symbool voor dit radicale kwaad kan de duivel optreden, als men maar blijft zien
dat dit een symbool van het ménselijke kwaad is, waar de mens zélf altijd
verantwoordelijk voor blijft. Ook het onpersoonlijke, structurele kwaad is uiteindelijk
menselijk.
Als er echter zo'n hechte band bestaat tussen het kwaad en de vrijheid, als het
kwaad ‘des mensen’ is, en zich niet aan ons bereik onttrekt, als het kwaad ons niet
van buiten is opgelegd (zoals bij voorbeeld in de dualistische wereldbeschouwingen),
dan betekent dat ook dat de mens de vrijheid heeft tegen het kwaad in te gaan. De
vrijheid emergeert aldus als bevrijding uít het kwaad.
Het kwaad zelf is volgens de auteur niet te bekeren of uit te roeien. Maar daarom
is beschuldiging wél een ethische menselijke eis. Alleen de morele kritiek doet recht
aan de menselijke waardigheid, omdat deze laat zien dat de mens geen
gedetermineerd wezen is, maar in vrijheid het kwade ook steeds weer te boven kan
komen. Deze permanente kritiek tenslotte, moet positieve gestalte krijgen in een
‘spirituele praxis’. Op alle niveaus (micro, meso en macro) moet men werken aan
de bevrijding van de mens en de mensheid. In tegenstelling tot Kant beschouwt de
auteur de liefde hierbij als noodzakelijk.
Het boek levert geen materiële ethiek. Alleen in het laatste hoofdstuk duidt het
daarvoor een richting aan, die zeker niet nieuw is. De redenering, uitgaande van
de persoonlijke liefdesverhouding komend tot sociale rechtvaardigheid, doet zelfs
wat achterhaald aan. Ook al zegt de auteur wel dat er tussen de drie genoemde
niveaus een wisselwerking bestaat, komt dit in de denkwijze niet erg naar voren.
De hoofdinteresse van de auteur ligt echter in het aantonen van de mogelijkheid
van een ethiek. Enerzijds doet hij dit door het reductionistische wetenschappelijke
denken ontoereikend te verklaren zich over een dergelijke mogelijkheid uit te spreken.
Zoals gezegd deelt hij de wetenschap alleen de functie toe te wijzen op de eventuele
afwezigheid van noodzakelijke voorwaarden om vrij te kunnen handelen. In de
grond, zegt de schrijver, is de mens vrij. Het blijft echter niet duidelijk wat hij zou
antwoorden op de stelling dat dit wel opgaat voor het soevereine individu, maar dat
in de sociale situatie (a.h.w. in tweede instantie) aan de mogelijkheidsvoorwaarden
voor vrij handelen nooit wordt voldaan, en de wetenschappelijke weerleggingsfuncties
dus feitelijk altijd opgaan.
Solider beredeneerd en belangrijker lijkt mij het tweede hoofdpunt in de redenering:
de anti-dualistische vaststelling dat de mens zélf voltrekker van kwaad is en daarvoor
verantwoordelijkheid draagt. Alleen in deze visie biedt een strijd tegen het kwaad
nog enig perspectief en is zelfs überhaupt mogelijk. Maar terecht is de auteur hierover
maar zeer gematigd optimistisch. En hoewel de vaststelling dat de mens ook
verantwoordelijk is voor ‘structurele onrechtvaardigheid’ ongetwijfeld ook een
optimistische kant heeft, is daarmee nog niets gezegd over het bestrijden van het
geïnstitutionaliseerde kwaad en zelfs niet over de mogelijkheid ervan (dit in
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tegenstelling tot het particuliere kwaad, waar de auteur uiteindelijk van uit blijkt te
gaan). Met name op dit structurele vlak komt dit boek niet uit boven de
machteloosheid, die mede de aanleiding vormde tot het schrijven ervan.
Ger Groot
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J.J. Poortman, Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie
Van Gorcum, Assen/Amsterdam 1976, 184 pp., f 24,90
Dit boek is geschreven voor geïnteresseerden in vergelijkende wijsbegeerte, oosterse
filosofie, christendom en theosofie. Poortman, overleden in 1970, was hoogleraar
in de wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Leiden, en verwierf vooral bekendheid
met zijn werk Ochê ma, een uitvoerige studie over verschillende soorten
‘stoffelijkheid’.
Het boek is een bundel artikelen, bijeengebracht door ir. F.R. den Outer, waarvan
de inhoud een duidelijk idee geeft van Poortmans zeer eigen benadering van de
metafysica. Hierin vindt hij ook ruimte voor b.v. gegevens uit de religie en
para-psychologische verschijnselen. De auteur, zeer geïnteresseerd in de theosofie
en als gevolg vertrouwd met westerse en oosterse religieuze begrippen, tracht in
deze historisch-wetenschappelijk verantwoorde artikelen enkele ideeën van het
oosters en het westers denken met elkaar te verzoenen.
Aan bod komen onderwerpen als leven na de dood, zielsverhuizing of reïncarnatie,
theosofie als syncretisme, de plaats van de metafysica in de filosofie en de
metafysische projectie in het christendom. Het boek sluit met het essay ‘Raakvlakken
tussen oosterse en westerse filosofie’, waarin Poortman een uitgebreide
boekbespreking wijdt aan: Advaita and Neo-Platonism, a critical study in comparative
philosophy, van J.F. Staal. Hierin beschouwt Poortman het probleem zowel uit
oosterse als uit westerse optiek en toont nogmaals aan dat men wel degelijk
verschillende begrippen uit beide culturen met elkaar in verband kan brengen.
Wel moet op gemerkt worden dat de lezer goed thuis moet zijn in de filosofie en
de terminologie van het boeddhisme en hindoeïsme, daar namen en begrippen zeer
vaak in de tekst voorkomen en slechts zelden worden verklaard.
F. Sier

Michel Foucault, De Orde van het Vertoog
Boom, Meppel, 1976, 63 blz., f 13,50
Dit is een vertaling van de inaugurale rede van deze belangrijke structuralist. Op
bladzijde 54 noemt hij zijn methode uitdrukkelijk structuralisme. Opnieuw bevestigde
dit stuk dat dit woord betrekking heeft op een methode en niet op een filosofisch
systeem. Hij wil het vertoog onderwerpen aan twee soorten van analyses, namelijk
kritische, waarin wordt nagegaan aan welke vormen van uitsluiting, beperking en
toeëigening het vertoog onderworpen is, en anderzijds genealogische, waarin hij
wil nagaan hoe zich reeksen vertogen hebben kunnen vormen. Aan dit programma
werd al een begin van uitvoering gegeven in deze rede. Belangrijk is daarbij vooral
de behandeling van de uitsluiting uit het vertoog door verbod, waanzin en
onwaarheid, waarbij de neiging bestaat deze drie samen te laten vallen onder de
grondcategorie onwaarheid. Deze benadering kan een veel duidelijker inzicht geven
in de structuur van de waanzin. De genealogische analyse kan een principe geven
voor iedere vorm van kritiek op teksten van welke aard ook.
C.J. Boschheurne

Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte
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van Gorcum en Comp., Assen, 1976, 218 blz.
Dit boek is een verslag van alles wat er in die vele jaren in dit instituut is gedaan.
Laten wij vaststellen dat het Instituut ontstaan is in de tijd dat Bolland nog werkzaam
was. Dat wil zeggen in de zwartste tijd die de vaderlandse filosofie heeft gekend.
Toch is de invloed van deze school niet zo heel erg sterk geweest, omdat de man
zelf weigerde aan de oprichting mee te werken. Wel werd er meegewerkt door
theosofen. Ondanks dat alles krijgt men de indruk dat de school zich heeft kunnen
onttrekken of ontworstelen aan het gevaar dat iedere filosofie voor een breder publiek
bedreigt, namelijk te verworden tot een instituut waarin een soort pseudo-religie
wordt bedreven. Zo van die instellingen waar de toehoorders aan het begin van de
les gevraagd worden de handen op de knieën te leggen en zich geheel te
ontspannen.
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Vooral in de laatste jaren zijn alle behandelde filosofische onderwerpen - er werden
ook andere behandeld die niet pretendeerden dat te zijn - serieuze echt filosofische
vragen.
C.J. Boschheurne

Gilbert Ryle, De eenheid van lichaam en geest
Vertaald door G.A. van Klinkenberg, met een voorwoord van L.F. Staal
(Atheneum) Polak & Van Gennep, Amsterdam 1971, 345 blz., paperback
f 25, -, gebonden f 45,Deze vertaling van The Concept of Mind laat zich over het algemeen zeer redelijk
lezen. Toch is het de vertaler niet overal gelukt de fraaie stijl van het origineel in het
Nederlands vol te houden. Uitdrukkingen als ‘Het getuigenis van ongekunstelde
uitlatingen’ (189) of ‘een opmerkenswaardige vaagheid’ (164) zijn hier voorbeelden
van. Ook heeft de vertaler hier en daar niet helemaal raad geweten met het inderdaad
weerbarstige Engelse idioom.
Kwalijker dan dit echter is de soms optredende inconsistentie in terminologie, met
name in hoofdstuk vier. ‘Agitations’ wordt op blz. 89 vertaald met ‘opwindingen’,
maar op blz. 99 en 111 met ‘agitaties’. Op blz. 89 wordt ‘propensities’ met ‘disposities’
(!!) vertaald, maar bijvoorbeeld op blz. 119 zowel met ‘tendenties’ als met ‘neigingen’,
terwijl dit laatste woord (in dezelfde zin) ook fungeert als vertaling van ‘inclinations’.
Afgezien van deze verwarrende tekortkomingen echter een redelijke vertaling,
die fraai is uitgegeven.
Ger Groot

Godsdienst
Wim Koesen, Mystiek Mysterie en Mystificatie
Amsterdam Boek, 1976, 192 blz., f 15,90
‘Wer immer strebend ich bemüht, den können wir erlösen’, was het niet? Dit boek
is een schreeuw om verlossing, door religieuze en niet religieuze zoekers naar het
diepere of hogere zijn. Een beetje vrij-associërend geschreven (toch hash?).
Ingenieus is Stephen Spints: hij wijst er op, dat langdurig vasten en waken etc. ook
chemische veranderingen in het lichaam bewerkstelligen. De schrijver wijdt 30 van
zijn 190 bladzijden aan Swedenborg en meer aan diens helderziendheid dan aan
diens mystieke ervaringen. Erotiek en geestelijk eenheidsbeleving komen overal
vaak samen voor. De vraag naar het waarom (of waardoor) van de huidige bloei
van de geestelijke supermarkt wordt niet gesteld. De schrijver weet niet genoeg van
psychiatrie om niet een aantal psychiatrische termen verkeerd te gebruiken. Of dat
voor de theologie ook geldt, kan ik niet beoordelen. Een aardige rondleiding.
J.H. van Meurs

André Zegveld (red.), De Wolk van nietweten. Vertaling van The Cloud
of Unknowing
Reeks Spiritualiteit n. 6, B. Gottmer, Nijmegen 1974, 159 blz. f 17,50
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Monniken van de Sint-Adelbertabdij te Egmond (N.H.) hebben de eerste Nederlandse
vertaling het licht doen zien van het Engelse middeleeuwse geschrift The Cloud of
Unknowing, dat handelt over de mystieke kennis. Zonder op de hoge waarde van
de inhoud in te gaan is het hier voldoende gewag te maken van de goede, soms
wat stijve vertaling, die een al te vlot lezen verhindert en daardoor het verwerken
van de inhoud ten goede komt. De inleiding, die evenals de uitgave van de tekst
geen wetenschappelijke pretenties wil hebben, situeert in het kort de plaats van de
mystiek in het brede geheel van werkelijkheidskennen en -beleven. Tegelijk bieden
de inleidende woorden met kennis van en gevoel voor de behandelde stof voldoende
doorzicht om in te leiden tot de Wolk van Niet-weten. Aanbevolen voor een doorzicht
op het mystieke kennen van de werkelijkheid en onmisbaar voor de kennis van
mystieke geschriften.
G. Wilkens
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Paul Schmidt, Maria Modell der neuen Frau; Perspektiven einer
zeitgemässen Mariologie
Butzon & Bercker, Kevelaer 1974, 104 pp., DM 11,80
Dit boekje wil suggesties geven voor een Mariologie, waarin theorie en praktijk,
theologie en spiritualiteit, ervaring en bezinning daarop sterk verbonden zijn. Daartoe
wordt Maria vooral gezien in haar functie in de geschiedenis van 's mensen bevrijding
en emancipatie (de titel verwijst daarheen) door het geloof in Jezus, de Christus.
Daartoe tracht schr. haar te benaderen vanuit haar eigen geloofservaring, die hij
vooral zoekt in haar lofzang ‘Magnificat’; deze dan wel gezien in de totale boodschap
van het Lukasevangelie. Daarin wordt dan de karakteristiek bijbelse hoop op een
betere wereld zichtbaar op basis van de reeds ondervonden heilsdaden Gods.
Daarnaast als opgave: inzet voor de bevrijding van de mens uit de verderfelijke
structuren die langzaamaan gegroeid zijn. Een apart hoofdstukje is gewijd aan Maria
als bron van inspiratie voor de emancipatie van de vrouw. Is schr. geslaagd in zijn
opzet? Als men rekening houdt met de bescheiden bedoeling in de ondertitel
geformuleerd: ‘perspectieven’, kan men niet anders dan toegeven dat heel wat
goede suggesties op verantwoorde wijze aangeboden worden, die de moeite van
nadere bezinning en uitwerking overwaard zijn (zo de gedachten over het
‘Armutsmotiv’, zoals dat in het Magnificat ter sprake komt - blz. 44vv.). Van de andere
kant ontkomt men niet aan de indruk dat schr. soms met zijn teksten geducht moet
manipuleren om Maria tot voorbeeld en inspiratiebron van hedendaagse verlangens
en verwachtingen te doen worden. Al met al een prikkelende uiteenzetting, die bij
een kritische bezinning op de inhoud zonder meer een aanwinst betekent in de
pogingen ook de Mariologie vandaag tot nieuw leven te brengen.
S. Trooster

Literatuur
L. Verbeeck, Franz Kafka of de andere ervaring
De Nederlandse boekhandel, Antwerpen, 1976, 164 blz., f 22,50
De auteur probeert ons in zijn colleges in de gedachtengang van Kafka binnen te
voeren aan de hand van citaten uit brieven, bekende en onbekende geschriften van
hem. De achtergrond van diens ontwikkeling en ideeën (de Vader-zoon-crisis, het
Jood-zijn, het beroep, de verloving) wordt niet geanalyseerd, maar de psychologische
peiling van zijn persoon en degenen die hem vertegenwoordigen in zijn geschriften,
krijgen alle aandacht. Er gaat een suggestieve werking uit van de beelden en
detail-tekeningen, waarin het magisch ego van Kafka zich openbaart. Bijna
surrealistisch werkt zijn taal op onze verbeelding. Verbeeck behandelt elementen
als: de vervreemding, de platonische liefde, uitwijkmogelijkheden om zichzelf te
kunnen zijn. De grote thema's zijn de angst en het doodsbwustzijn, welke deze
Vlaamse hoogleraar uiterst fijnzinnig behandelt. Een overzicht van Kafka's teksten
en een samenvatting van namen waarheen verwezen wordt, maken dit geschrift
ook als naslagwerk geschikt.
G.J. van de Poll

Helmut Preiszler, Meine Sehnsucht: Der Mensch. Gedichte
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Neues Leben, Berlin, 1976, 88 pp., M 7,Deze gedichten zijn expressionistisch, maar zonder sociale bewogenheid. Het gaat
hier niet om de mens als deel van de maatschappij, maar zuiver en alleen om zijn
individuele existentie. Bijna interessanter dan de gedichten zijn de grafieken van
Armin Münch, die ook zuiver expressionistisch zijn. Merkwaardig is dat zij veel
aandacht besteden aan het seksuele leven van de mens, een onderwerp dat anders
in de oostblokstaten nogal taboe is.
C.J. Boschheurne

Peter Rühmkorf, Hsg. Expressionistische Gedichte
Klaus Wagenbach, Berlin, 1976, 159 pp., DM 7,50
Herbert Heckmann, Hrsg. Barock Gedichte
Klaus Wagenbach, Berlin, 1976, 128 pp., DM 6,50
Twee bundels gedichten die vooral uitgekozen zijn in verband met de sociale
bewogenheid die er uitspreekt. In de tweede bundel zijn die naar thema geor-
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dend, in de eerste naar schrijver. In feite had men er een derde bundel aan toe
moeten voegen, namelijk een met gedichten uit de periode van de Franse revolutie
en Napoleon. Bij de oorlogsomstandigheden die alle drie deze perioden kenmerkten,
zou men dan veel en veel minder gedichten van dit soort in die laatste bundel hebben
kunnen plaatsen dan waaruit men nu de keuze had. Het persoonlijke leed schijnt
toen een veel kleinere indruk op de kunstenaars te hebben gemaakt. Het zou de
moeite waard zijn eens te analyseren wat daarvan de oorzaak is. Waarschijnlijk
hebben de belangrijkste dichters die oorlogen toen toch gezien als
bevrijdingsoorlogen, zowel in hun eerste als in hun laatste fase. Dat alles doet er
natuurlijk niet aan af dat dit twee fijne bundels zijn.
C.J. Boschheurne

Standfusz, Werner (Hrsg.) Visitenkarten. 100 Gedichte von 100 Dichtern
Verlag Neues Leben, Berlin, 1976, 44 pp. M 4,40
Een bloemlezing uit de serie Poesiealbum die deze uitgever nu sinds een aantal
jaren uitgeeft. Duitse dichters, waaronder Karl Marx, maar ook veel vertaald werk
zowel uit oost als uit west, krijgen telkens een bundeltje van twee en dertig bladzijden
dat tegen een zeer lage prijs te koop is. Nu is uit deze serie deze bloemlezing
gemaakt, een kwadratische bloemlezing dus, waarin het beste werk rond de thema's
arbeid, aarde en liefde gegroepeerd wordt. Een korte verantwoording aan het begin
zegt weinig, met name niet over de vraag waarom al deze bundels geïllustreerd
zijn; om de taal van de schrijver aan te vullen, is het weinigzeggende antwoord.
C.J. Boschheurne

Gunther Preusz, Die groszen bunten Wiesen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1976, 298 pp., M 6,50
Realisme blijft in het oosten de eis die men aan iedere vorm van kunst stelt. Aan
deze eis is ook door deze schrijver voldaan, maar het is een vreemd soort realisme
geworden. Wij zouden het magisch realisme noemen. Dat dat de bedoeling is, blijkt
ook duidelijk uit de illustraties van Günter Glombitza, die volkomen tot dit genre
behoren.
C.J. Boschheurne

Georges Devereux, Tragédie et poésie grecques. Etudes
ethnopsychanalytiques Flammarion, Paris 1975, 224 pp.
Deze serie detailstudies is nergens filologisch of dramasystematisch opgezet maar
is ontstaan uit een veeleer humanistisch-filosofische behoefte het dilemma tussen
universele begrijpelijkheid en tijdsbepaalde contingentie te verantwoorden. S. heeft
geen interesse voor het (determinerende) ‘Griekse’ gehalte van deze antieke teksten,
maar wel voor het complementaire aspect dat boven deze beperkende historiciteit
uitgaat en noodzakelijk verband moet houden met genetische eigenschappen van
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het verschijnsel mens in zijn poëtologische expressie. De middelen waarmee S.
denkt dit complement zichtbaar en aanwijsbaar te maken, leunen bij de
psychoanalyse aan en zoeken naar particularismen zoals vocabularische ambiguïteit
(die op ambivalentie van de Griekse Mens wijzen zou) of de scenische conventie
(waardoor manipulatie van het theatrale fundament zou blijken). Zijn stelling luidt
dat de artistieke waarneming van de Griekse auteurs actuele kenmerken heeft
vastgelegd die een metaculturele waarde vertegenwoordigen; wat de Griekse auteurs
vanuit perceptuele ervaring hebben opgetekend, vereist thans een pluridisciplinaire
analysemethode en die probeert S. hier te demonstreren in de psychoanalyse.
Daardoor concentreert S. zich doelmatig op de vormen en de werkwijzen van de
(Griekse) creativiteit en weigert hij megalomaan een psychoanalytische verklaring
van de creativiteit zelf. De ambitie is niet gering omdat S. deze eigen werkwijze een
paradigmatische waarde wil toekennen; althans wat de gereveleerde gegevens
betreft, kan worden onderschreven dat de resultaten een opmerkelijke aanvulling
van geijkte oordelen over de Griekse tragici uitmaken.
C. Tindemans
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Theater
Jochen Schmidt, Heinrich von Kleist. Studien zu seiner poetischen
Verfahrensweise 262 pp., DM. 38, Hansgerd Delbrück, Kleists Weg zur Komödie. Untersuchungen zur
Stellung des ‘Zerbrochenen Krugs’ in einer Typologie des Lustspiels
194 pp., DM. 46, Max Niemeyer, Tübingen, 1974
Schmidts hoogleraarsthesis brengt enkele belangrijke veranderingen aan in het
gevestigde Kleist-beeld. Via voorbeeldige en minutieuze analyse wijst hij op het
ironie-fundament in de religieuze dimensies, op de maatschappijkritiek die de
onderwerping aan het fatum verdringt, op de regie-procédés die, ook in de
vertellingen, gebaseerd zijn op mimische tekening, op signaalfuncties via de taal
en op leidmotieven; tenslotte brengt hij een herinterpretatie van de
compositietechniek waarin de detaillistische zorg voor de finale en de dialectische
continuïteit binnen de scène-verhoudingen allebei in dienst staan van centrale
perspectieven. In ongeveer al deze aspecten is een aanloop terug te vinden voor
een verregaande distantiëring van de conventioneel-romantische schrijfcode. Met
wisselende accenten is S. ertoe in staat een organische ontwikkeling bij Kleist te
suggereren: van Shakespeare-maniertjes bij het debuut via de constructieve
verwerking van de antieke tragedie (uit Sophokles naar Euripides, met sterke
Aristophanes-druk voor de komedie) naar een monumentaliteit die het tragische
(verwerkt tot probleemloze positiviteit of ironisch arealisme) vermijdt.
Delbrück vindt in de beroemde Kruik het averechtse Oidipous-thema (mét behoud
van de oorspronkelijke Sophokles-motieven) terug en plaatst Kleists behoefte
resoluut in de Kant-crisistijd; met moeilijke detectieprocédés wordt het stuk
omgeïnterpreteerd tot een religieuze allegorie van heilsgeschiedenis en profetie.
Dit nu gelooft Schmidt helemaal niet omdat de ironie en de maatschappijkritiek als
constanten uiteraard verhinderende factoren zijn voor deze transcendente visie.
Belangrijker dan dit moeizame raadselen over motivatie en metafysische intentie,
lijkt mij dan ook de interpretatie van Kleists vormcode in de Kruik; S. weet overtuigend
na te tekenen dat Aristophanes hier de inspirator is. Via een grondige discussie van
de tragische en de komische theorie bij de antieke auteurs blijkt hij Kleists Kruik een
goed voorbeeld te kunnen noemen van constructieve invloed en autonome uitbreiding
van het komische genre.
C. Tindemans

George Hibbard (ed.), The Elizabethan Theatre V
Macmillan, London 1975, 158 pp., £5.95
Uit een oorspronkelijk informele samenkomst (1968) van experten i.v.m. het
Elizabethaanse theater is ondertussen een regelmatige conferentie (Univ. of
Waterloo, Canada) gegroeid waarvan de beraadslagingen periodiek een boekdeel
inuitgegeven kennis beslaan. De nadruk ligt nooit op de (literairhistorische) tekst
maar op de (theatrale) speelconventie. Hoe die er in detail kan hebben uitgezien
(conventioneel of inventief) maakt de (niet altijd harmonische) boodschap uit van
dit deel (1973), met kundige deelnemers als D. Bevington, R.W. Ingram, R. Southern,
T.W. Craik en D.F. Rowan. Een principiële discussie van de wijze waarop de
historische dramaturgie kennis kan verschaffen over de historisch-actuele theatraliteit
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leveren J.A.B. Somerset, P. Saccio en I. Ewbank, allen zeer bedrijvig in het bewijs
dat er een schakel bestaan moet tussen de laatmiddeleeuwse mysteriespelen en
Shakespeares laatste stukken.
C. Tindemans

Antonio Enríquez Gómez, Fernán Méndez Pinto. Comedia famosa en
dos partes, edited, with an introduction, by Louise G. Cohen, Francis
M. Rogers and Constance H. Rose, Harvard Texts from the Romanse
Languages
Harvard University Press, 5, Cambridge, Mass. 1974, 252 pp.
Fernão Mendes Pinto was een Portugees die leefde van ± 1510-1583, op een goede
(of voor hem misschien kwade) dag wegliep bij de heer die hij diende en spoorslags
vertrok in de richting van Azië. Hij heet een van de eerste Europe-
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se ontdekkers van Japan te zijn en er vuurwapens te hebben gebracht en hij leefde
ook in China. In 1614 werd van hem in Lissabon gepubliceerd, na tien jaar langs
bevoegde instanties te zijn gegaan om het ‘imprimatur’ te krijgen, zijn Peregrinaçao
(Omzwerving), zijnde een verslag, deels berustend op eigen observatie, deels
ontsproten aan zijn fantasie, over zijn verblijf in het Verre Oosten. In dit reisverhaal,
waarvan in 1652 in Amsterdam een vertaling verscheen van de hand van J.
Glazemaker, maar dat al in 1620 in het Spaans vertaald was door Francisco de
Herrera Maldonado en verder ook in het Frans, Duits en Engels verscheen vóór de
zeventiende eeuw afliep, zitten trekken die verraden dat Mendes Pinto de
gekoloniseerden minder barbaars leek te vinden dan de (Portugese) kolonisatoren.
Het is een kroniek vol lezenswaardigs van een man die 21 jaar buiten Portugal
verbleef en in het Verre Oosten vnl. in Malakka was, en het was aan de Spaanse
vertaling te danken dat dit werk van hem in Europa faam kreeg. Van dit verslag van
de man die enkele jaren in de orde der Jezuïeten verbleef, verschenen twee
toneelstukken - eigenlijk één stuk, bestaande uit twee delen - in z.g. ‘pliegos sueltos’,
losbladige werken, zonder datum, maar die wel als auteur de grote Spaanse
dramaturg Lope de Vega op het eerste blad voerden. Later zijn deze werken
opgenomen in een bundel toneelstukken van Antonio Enríquez Gómez, waar het
eerste deel nog onder de naam ging van Lope, maar het tweede die van Enríquez
Gómez voerde; dat was in Madrid en in 1670. Nu blijkt dat de beide delen van dit
ene stuk inderdaad van laatstgenoemde schrijver zijn. Enríquez Gómez was nu
afkomstig uit een familie van conversos, gedoopte Joden, en in de Omzwerving zag
hij het thema van zijn eigen tragische leven en dat van vele andere conversos. De
twee teksten zijn hier, in een zeer sobere, uiterlijke vorm, maar met voortreffelijke
inleidingen voorzien, voor een groter publiek beschikbaar gemaakt.
J. Lechner

Miscellanea
Dolf Kohnstamm, Het bijzondere van het gewone. De kinderboekjes van
Dick Bruna
Mercis, Amsterdam, 1976, 37 blz.
Dick Bruna. Een begrip voor ouders met kinderen. Miljoenen boekjes in een enorm
aantal landen zijn in even zovele gezinnen terecht gekomen. In ziekenhuizen,
peuterspeelzalen en kleuterscholen zijn Dick Bruna's scheppingen niet meer weg
te denken. Dolf Kohnstamm schrijft: ‘Wie kennis neemt van de omvang die deze
beeldverspreiding heeft aangenomen zal er geen bezwaar tegen hebben als wij
spreken van een Dick Bruna-fenomeen’. Het is verrassend in zo'n voorwoord te
ontdekken dat je niet de enige volwassene bent die gefascineerd wordt door het
werk van Dick Bruna. ‘Dit boek is geschreven om het bijzondere van het gewone
te laten zien’. De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. de afbeelding. Bruna probeert alles zo simpel mogelijk weer te geven. Daarbij
gebruikt hij soms een schijnbaar overbodig detail om een grappig effect te
veroorzaken. De afbeelding wordt in dit hoofdstuk verder onder de loep
genomen en allerlei facetten worden uitgediept: de vorm van het gezicht, de
ogen, de aankleding, de rechtstreekse benadering van de figuur, de symboliek,
de lichaamshouding en beweging. Ook Bruna's werkwijze komt ter sprake.
2. de teksten. Nederlandse teksten worden vergeleken met vertalingen in Engelse,
Duitse en Franse uitgaven.
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3. de kleuren. Bruna gebruikt de kleuren zeer bewust; bijv. blauw: een wijkende,
koele kleur. Juist door deze bewuste kleurkeuze hebben de boekjes naast alle
andere educatieve functies ook nog een doel bij het leren van de kleurnamen.
4. de onderwerpen. In de meeste boekjes zijn dat de kleine vreugden en verdrietjes
van het alledaagse leven. Wel een stereotiepe rolverdeling in zijn boekjes,
maar toch is er naar een balans gestreefd.
4. Formaat en omvang.
6. Kwaliteit van het materiaal.
Kortom: een zeer uitgebreid onderzoek naar een succesvolle serie. Ook wordt Dick
Bruna zelf aan het woord gelaten en motiveert zijn bedoelingen. Opmerkin-
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gen worden zoveel mogelijk gestaafd met illustraties. Een fijn boek voor alle mensen
die van Dick Bruna's werk houden!
Lucienne Beentjes

Jo Boer, Dorp in Drenthe
Boom, Meppel, 1975, 365 blz., f 32,50
Van ieder dorp in Nederland kan men beweren dat het veranderd is. Voor een studie
inzake oorzaken en kansen is meer nodig dan de schrijfster ons in dit boek biedt.
Allerlei tabellen en foto's geven ons wel een indruk van de bevolking en
werkzaamheden van Zweeloo, maar een sociologische studie dient dieper te werk
te gaan. Als voorbeeld: de passage over het godsdienstig leven. Er wordt in dit boek
geklaagd over de sterke achteruitgang van de vrijzinnig-hervormde kerk en
sarcastisch over de niet-achteruit-gegane gereformeerde kerk gepraat. Wie hierover
niet meer kan schrijven verdient niet het praedicaat studie op de omslag van het
boek te zetten en met enige verbazing las ik, dat de ZWO en het Bernhardfonds
subsidie aan dit geschrift hadden toegekend.
G.J. van de Poll

Anna Block, Rusland
Walter Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau, 1976, 432 pp., DM 38, De schrijfster beperkt zich inderdaad, zoals de titel van deze gids zegt, tot Rusland.
De overige delen van de Sovjet-Unie worden niet behandeld en van Rusland alleen
Moskou, Leningrad, de oude Vorstensteden Novgorod, Pskow en Kiew. Daarnaast
nog een aantal verspreid door het land liggende kloosters. Ook deze gids haalt niet
het peil van de Baedeker van 1913. Nog altijd de beste reisbegeleider. In dit werk
wordt die dan ook uitdrukkelijk aangehaald. Deze gids is sterk op de kunstkenner
gericht. Zo wordt het Gribojedowa kwartier in Leningrad bezocht aan de hand van
Dostojewski. In dit verband is het jammer dat ook deze gids geen lijst geeft van
straatnamen, zowel in Moskou als in Leningrad in hun oude en nieuwe gedaante.
Veel lezers van Russisch werk, die later in deze beide steden komen, zouden
daarvan veel nut hebben.
C.J. Boschheurne

Cortado Stajano, Der Staatsfeind Leben und Tod des Anarchisten Franco
Serantini
Klaus Wagenbach, Berlin, 1976, 157 pp., DM 7,50
Een analyse van een Italiaans schandaal, waarbij een anarchist vrij kort na zijn
arrestatie de dood vond. De vraag ging er om, of de doodsoorzaak behoorlijk
onderzocht werd en of de politie aan die dood schuldig is. Men leest het boek met
een zekere spanning, maar het is uit zijn aard onbevredigend. Natuurlijk kan een
onderzoek zelf partijdig zijn en ik geloof graag dat dat hier het geval is geweest. In
dat geval heeft de volledige publikatie van het dossier geen ander nut dan dat men
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zal kunnen zeggen: het is duidelijk partijdig geweest. In dit boekje is van volledigheid
geen sprake. Er is zelfs duidelijk een bewuste keus van citaten gemaakt.
C.J. Boschheurne

Peter Haining, Groot Heksenboek
Amsterdam Boek, Amsterdam, 1976, 128 blz., ill., f 27,50
De kracht van dit groot heksenboek ligt in de talrijke interessante illustraties. Wat
de geschiedenis betreft, krijgt men een beeld van de wijze waarop hekserij en alles
wat ermee samenhangt, de gemoederen en ook de officiële instanties heeft
beziggehouden. De tekst is vrij summier en nogal belerend en gaat niet zo diep. In
dit tijdschrift heeft, ongewild, een bevestiging gestaan van wat de auteur in zijn
slothoofdstuk stelt: hekserij is overal, nl. in het artikel ‘Marokkaanse zieken tegenover
Europese artsen’. De tekst van een initiatierite trekt het onderwerp wat in de
sensationele en suggestieve sfeer. Het is een zeer interessant kijkboek. Wat de
kwestie zelf betreft, als men dieper op de zaak in wil gaan, raadplege men het boek
van Richards ‘But deliver us from evil’.
R.S.
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Dierick, G., A. Maes en J. Tettero, Dertig jaar Kaski-onderzoek 1946-1976.
Van Gorcum, Assen, 1977, 138 blz., f 22,50.
Eekholm, Erik P., Geen grond meer onder de voeten. Ontbossing, bodemverlies
en honger. Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 281 blz., f 34,50.
Geurts, dr. P.A.M. en dr. F.A.M. Messing, Economische ontwikkeling en sociale
emancipatie I en II. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1977, 239 en 213 blz., f 26,50
per deel.
Hoksbergen, R.A.C. en J.D. van Luipen, Van moeder-mavo tot
volwasseneneducatie. Wolter-Noordhoff, Groningen, 125 blz., f 14,-.
Holt Clinebell, Charlotte, Vrouwen op weg naar bevrijding. De Toorts, Haarlem,
1977, 93 blz., f 20,-.
Rademaker, L. en H. Bergman, Sociologische stromingen. Aula 588, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1977, 3060 blz., f 12,50.
Rijnvos, prof. dr. C.J., Democratie en vakbeweging. H. Stenfert Kroese, Leiden,
1977, 154 blz., f 29,50.
Steinkamp, Herman, Jugendarbeit als soziales Lernen. Matthias Grünewald,
Mainz, 1977, 128 pp., DM 18,50.
Walle, G. v.d., Geschiedenis van het economisch denken. Kluwer, Deventer,
1976, f 72,-.
Windmuller, John P. en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland. I en
II. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 223 en 232 blz., 2 delen, f 16,-.
Yperen, Ineke van, Kaart van de volwasseneneducatie. Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1977, 192 blz., f 29,-.

Gedragswetenschappen
Clinebell, H.J., Groei in de huwelijksrelatie. De Toorts, Haarlem, 1977, 107
blz., f 20,-.
Erikson, Erik H., Levensgang en historisch moment. Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1977, 256 blz., f 9,90.
Halberstadt-Freud, H.C., Het sado-masochisme: Proust en Freud. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1977, 379 blz., f 39,50, BF 640.
Lauret, Jean en R. Lasierra, Beulen in witte jassen. De schone marteling. Het
Wereldvenster, Baarn, 1977, 290 blz., f 28,50.
Stone, Howard W., Crisiscounseling. (Woord en weg) De Toorts, Haarlem,
1977, 77 blz., f 20,-.
Vester, Frederic, Het verschijnsel stress. Bosch & Keuning, Baarn, 1977, 338
blz., f 24,50.
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Politiek
Boo, Jan de e.a., Van slavernij naar bevrijding. Pegasus, Amsterdam, 1977,
176 blz., f 15,-.
Brendel, Cajo, Revolutie en contrarevolutie in Spanje. Het Wereldvenster,
Baarn, 1977, 416 blz., f 44,50, BF 730.
Claessen, H.J.M. e.a., Dekolonisatie en vrijheid. Van Gorcum, Assen, 1977,
268 blz., f 13,50.
Claessen, H.J.M., Politieke antropologie. Van Gorcum, Assen, 1974, 154 blz.,
f 18,75.
Cohen, Paul A. and John E. Schrecker, Reform in Nineteenth-Century China.
Harvard University Press, Londen, 1976, 393 pp., £6.20.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus (Hrsg.), Das Elend der Christdemokraten. Herder,
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Freiburg i.B., 1977, 191 pp., DM 9,90.
Kernvraag 63, Van Helsinki naar Belgrado en verder I en II. Geestelijke
verzorging Krijgsmacht, Den Haag, okt. 1977, 40 blz., gratis.
Poulantzas, Nicos, Die Krise der Diktaturen. Portugal, Griechenland, Spanien.
Suhrkamp, Frankfurt/M., 1977, 145 pp., DM 6,-.

Wijsbegeerte
Beerling, R.F., Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1977, 364 blz., f 38,50.
Leeuw, Jules de, Marxisme in de culturele antropologie. Van Gorcum, Assen,
1976, 94 blz., f 16,-.
Needham, Joseph, Wissenschaftlicher Universalismus. Suhrkamp, Frankfurt/
M., 1977, 412 pp., DM 48,-.
Vleeskens, drs. F.D.A., Spinoza. Kernmomenten in zijn denken. Het
Wereldvenster, Baarn, 1977, 78 blz., f 15,-.

Godsdienst
Beker, E.J. en K.A. Deurloo, Het begin in ons midden. Aspecten van bijbels
scheppingsgeloof. Ten Have, 1977, 115 blz., f 13,50.
Forster, Karl (Hrsg.), Religiös ohne Kirche? Topos, Matthias Grünewald, Mainz,
1977, 110 pp., DM 6,80.
Grollenberg, Lucas, Die moeilijke Paulus. Bosch & Keuning, Baarn 1977, 115
blz., f 9,75.
Halkes, drs. C.J.M., De horizon van het pastorale gesprek. De Toorts, Haarlem,
1977, 86 blz., f 20,-.
Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum 1976. Van Gorcum, Assen, 1977,
221 blz., f 26,50.
Mayer, Jürgen, Zukunft der Schöpfung. Chr. Kaiser, München, 1977, 182 pp.,
DM 22,-.
Smelik, A.D., Saul. P.E.T., Amsterdam, 1977, 291 blz., f 32,50.
Zuidema, Willem, Gods partner. Ontmoeting met het jodendom. Ten Have,
Baarn, 1977, 289 blz., f 29,50.

Literatuur
McConnell, Frank D., Four Postwar American Novelists. The Univ. of Chicago
Press, London, 1977, 206 pp., £10,50.
Michiels, Ivo, Een tuin tussen hond en wolf. De Bezige Bij, Amsterdam, 1977,
184 blz., f 24,50.
Petti, Anthony G., English kiterary hands from Chaucer to Dryden. Harvard
Univ. Press, London, 1977, 133 pp., f 15,75.
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Poesiealbum 119, F.C. Weiskopf. Verlag Neues Leben, Berlin, 1977, 31 pp.,
90 Pf.

Kunst
Arnheim, Rudolf, Zur Psychologie der Kunst. Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1977, 288 pp., DM 38,-.
Kuile, O. ter, 500 jaar Nederlandse schilderkunst. Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1977, 304 blz., f 57,50.
Lee, Lawrence, G. Seddon en Fr. Stephens, Gebrandschilderd glas, schilderen
met licht. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 207 blz., f 125,-.
Nordenfalk, Carl, Keltische en Angelsaksische miniaturen. Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1977, 128 blz., f 54,50.
Weitzigun, Kurt, Laat-antieke en vroegchristelijke miniaturen. Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1977, 128 bl., f 54,50.

Miscellanea
Duijker, Hubrecht, De grote wijnen van Bourgogne. Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1977, 199 blz., ill., f 85,-.
Searle, John R., Taalhandelingen. Aula 592, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1977, 256 blz., f 9,90.
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. dr. L.H. Janssen S.J., geboren 1921. Is hoogleraar in Tilburg en Nijmegen in
de economie van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur van het Instituut voor
Ontwikkelingsvraagstukken te Tilburg, dat zich vooral bezig houdt met de raakpunten
van sociale en economische factoren in het ontwikkelingsproces.
Adres: Bredaseweg 568, Tilburg.
Drs. P.W. Schilpzand, geboren 1949. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Volgt de post-doctorale Opleiding tot Wetenschappelijk Bibliothecaris
Documentaire Informatiewetenschap aan dezelfde universiteit. Is thans leraar aan
een avondscholengemeenschap en een dagschool voor volwassenen.
Adres: Madurastraat 102', Amsterdam 1006.
Erik Faucompret, geboren 1950. Licentiaat toegepaste economische wetenschappen.
Geaggregeerde H.S.O., aspirant N.F.W.O., verbonden aan de U.F.S.I.A. Interesseert
zich voor filmanalyse en voor de problemen van het Midden-Oosten. Het artikel
groeide uit een uitgebreide publikatiestudie en directe contacten ter plaatse met
Israëli's en Palestijnen.
Adres: G. Gezellestraat 11, B - 2120 Schoten.
Ed de Moor, geboren 1936. Studeerde arabisch in Beiroet, Cairo en Leiden. Thans
docent Arabische taal- en letterkunde aan het Instituut voor Talen en Culturen van
het Midden-Oosten van de Universiteit te Nijmegen.
Adres: Marterstraat 37, Nijmegen.
Dr. Guido Kums, geboren 1943. Promoveerde in 1976 aan de Katholieke Universiteit
Leuven tot doctor in de Germaanse filologie op een dissertatie over Angus Wilson,
Lawrence Durrell en Doris Lessing. Auteur van Highlights - An Anthology of
Present-Day English Literature. Assistent Engelse literatuur aan de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: A. Stockmanslei 71, B-2510 Mortsel.
A.H. Waalwijk, geboren 1952. Was beeldend kunstenaar, exposeerde in Amsterdam
en Arnhem. Studeert aan een lerarenopleiding.
Adres: Klieverink 571, Amsterdam-Bijlmermeer.
Dr. Jean-Guy Swings, geboren 1945. Ir. in scheikunde en landbouwindustrieën
(KUL). Van 1968 tot 1971 assistent aan de landbouwfaculteit van de
Lovanium-universiteit (Kinshasa, Zaïre). Thans eerstaanwezend assistent in het
laboratorium voor microbiologie en microbiële genetica te Gent. Doctoreerde over
de classificatie van bacteriën aan de Katholieke Universiteit Leuven (1974).
Adres: Vijfwindgatenstraat 10, B-9000 Gent.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Thans hoogleraar aan het
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen en docent theaterwetenschappen aan de
Universitaire Instelling te Antwerpen. Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
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Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is thans als wetenschappelijk hoofdmedewerker
verbonden aan dezelfde universiteit in de organisatie van de markteconomie.
Adres: Gerrit van der Veenstraat 18, Amsterdam 9.
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.
Drs. P. Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Is thans
wetenschappelijk medewerker voor het Oude Testament aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht.
Adres: Chabotlaan 455, Nieuwegein.
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In een vraaggesprek met de sinds 1968 uitgeweken Poolse filosoof L. Kolakowski
probeert prof. Gesine Schwan er onder meer achter te komen hoe een aanvankelijk
marxistisch en thans in onze ogen vaak christelijk denker blijft pleiten voor tolerantie
en openheid - zoals voorheen - zonder iets prijs te geven van zijn stellige en
moeizaam verworven gelovige overtuiging.

H. Buelens, Disharmonische ontwikkelingseconomie 305
De spectaculaire uitbreiding van de produktie in - en de handel tussen - de
industrieen de ontwikkelingslanden heeft niet de vergelijkbare voordelen voor beide
partijen opgeleverd die de klassieke vrijhandelsdoctrine in het vooruitzicht had
gesteld. De uitermate disharmonische ontwikkelingseconomie bestendigt in het
ontwikkelingsland een nijvere armoede en bevordert een alsmaar werkelozer
consumptie in de industrielanden.

L. Geerts, Boeken van vrouwen 318
‘Boeken van vrouwen’ hoeven niet per se feministische of zogenaamd typisch
vrouwelijke literaire produkten te zijn. Ze mogen en kùnnen ook zonder meer op
hun eigen merites worden beoordeeld. De kwaliteit van een twaalftal recent
opgekomen, al dan niet roerige vrouwelijke auteurs noopt de schrijver tot de
conclusie: dat het stilaan overbodig wordt ze nog als een aparte, in welk opzicht
ook mindere klasse te behandelen.
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H. Jans, We gaan de oceaan ontginnen 331
De laatste dertig jaar werden op of onder de zee- en diepzeebodem nieuwe ertsen,
aardolie- en aardgasvoorraden ten dele al ontgonnen, ten dele alleen maar verkend.
De recente uitputting van eertijds rijke visgronden suggereerde een aantal
alternatieve ontginningsmethoden van de nog aanwezige en aanzienlijke
proteïnemassa. Alleen een (vaak) pijnlijk rationeel en eerlijk aanvaard internationaal
beheer kan waarborgen dat die rijkdom van de oceanen zowel rechtvaardiger
verdeeld wordt als in zijn voortbestaan zelf verzekerd blijft.

E. de Kuyper, Hitler, eine Karriere 344
Naar het zeggen zelf van de Hitler-biograaf J. Fest bedoelde zijn Hitlerfilm niets
anders dan ‘een zo nuchter en zakelijk mogelijk inzicht te verschaffen en daardoor
de mensen wat immuner te maken tegen fenomenen als dit’.
Doordat de filmmakers het uiteraard en uitermate selectief karakter van
‘authentieke’ documenten van het verleden niet in hun reconstructie hebben
betrokken, is deze ‘opgang van Hitler’ een bijzonder dubbelzinnige en bedenkelijke
onderneming geworden.

L.L.S. Bartalits, Amerikaanse strategie voor het Midden-Oosten 351
Dit artikel, geschreven vóór Sadats reis naar Jeruzalem, analyseert Carters beleid
ten aanzien van het Midden-Oosten. De auteur wijst er met name op dat er een
gemeenschappelijke Amerikaans-Russische verklaring is uitgegeven, terwijl voordien
de Amerikanen de Russen zo veel mogelijk buiten de kwestie hadden gelaten.
Bovendien wordt in die verklaring niet gesproken van het
alleenvertegenwoordigingsrecht van de PLO en wordt de Palestijnen geen staat
beloofd.
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Leszek Kolakowski - een inconsequente atheïst
Jo F. Du Bois
De Vredesprijs 1977 van de Duitse Boekhandel werd dit jaar toegekend aan de
Poolse filosoof Leszek Kolakowski omdat - zo staat onder meer in de verantwoording
- ‘hij ons leert te hopen dat rede, bereidheid tot dialoog en afkeer voor
onverdraagzaamheid tot een vreedzame uitwisseling tussen de mensen en hun
ideologieën en dogma's leiden zal’.
Leszek Kolakowski werd te Radom (Polen) in 1927 geboren, studeerde filosofie
te Lodz en werd in 1953 docent aan de universiteit te Warschau. In 1957 publiceerde
hij een essay Verantwoordelijkheid en Geschiedenis, waarin hij openlijk breekt met
het determinisme van het historisch materialisme, dat hij beschouwt als een aanslag
op de menselijke vrijheid en waardigheid. Om deze kritiek op de orthodoxe
marxistische doctrine, als ook om zijn morele invloed tijdens de oktoberrevolte 1956,
wordt hij door de communistische leiders van zijn land als revisionist gebrandmerkt.
Partijleider Gomulka zorgt ervoor dat hij tijdelijk uit Polen wordt verwijderd en
verleent hem een uitreisvisum om in Nederland en Parijs het oeuvre van Spinoza
te bestuderen. Bij zijn terugkeer in 1958 wordt hem de leerstoel Geschiedenis van
de Wijsbegeerte aan de universiteit van Warschau toevertrouwd. Vier jaar later
verschijnt zijn Moraal zonder Wetboek, waarin hij opnieuw het determinisme van
elke ideologie afwijst en een lans breekt voor de stelling, dat de fundamentele opgave
van onze existentie erin bestaat het leven menswaardig te maken. De betrekkingen
met de officiële instanties worden er niet beter door en wanneer hij in 1966 voor
een verzameling studenten openlijk bekent dat de revolte van 1956 mislukt is, wordt
hij uit de Poolse communistische partij gestoten. Twee jaar later wordt hem zijn
leerstoel ontnomen. Hij wijkt uit naar het westen en doceert er aan verschillende
universiteiten: in 1969 aan het MacGill College (Montreal, Canada) en Berkeley
University (California, USA). Sinds 1970 is hij professor aan het All Souls College
te Oxford (GB) en sinds 1975 ook gastprofessor aan de Yale University (USA).
Kolakowski noemt zichzelf in het hiernavolgend gesprek een inconsequente
atheïst, een paradoxale betiteling die de geestelijke evolutie van deze marxistische
filosoof kernachtig samenvat. Zijn denken is meer een belijdenis dan een systeem,
meer een zoeken naar waarheid en waarden dan een
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dogmatische a priori theorie die zich aan anderen opdringen wil, meer een betrokken
zijn op de concrete mens van vandaag dan op welke logische ideologie ook.
Centraal in zijn denken staat de vrijheid van de menselijke persoon. Zijn kritiek scherp, vaak ook humoristisch, ironiserend of sarcastisch - richt zich tegen elke
denkvorm die het menselijk bestaan aan om het even welk onverbiddelijk
determinisme onderwerpt. Hij wijst de aanspraken af van de positieve
wetenschappen, die op basis van zuivere logica en wiskundige deducties aan het
menselijk bestaan een exhaustieve verklaring trachten te geven. Omdat, volgens
Kolakowski, de mens daardoor van meet af aan elke vrijheid en bevrijding ontzegd
wordt.
Diezelfde kritiek treft ook de religie, wanneer zij zich als een ideologie - een
onaantastbaar dogmatisch systeem - opdringt en door het behouden van
machtsposities elke verandering van inzicht of situatie afremmen wil. Ook de
verstarring van de marxistische ideologie poogt Kolakowski te doorbreken. Zijn
kritiek richt zich in hoofdzaak tegen het historisch materialisme, dat de geschiedenis
verklaart als een onafwendbare, logisch te deduceren ontwikkeling. Daartegenover
staat, zegt hij, dat ‘niet de geschiedenis ons, maar wij de geschiedenis maken, en
wij door ons optreden en vooral door ons nalaten de dag van vandaag en die van
morgen scheppen’. De vrijheid is voor de mens aldus een taak, een verantwoordelijk
zijn voor het menselijk bestaan.
Ideologieën, zo vervolgt Kolakowski, leiden tot machtsmisbruik en verknechting
van de menselijke persoon. Ideologieën roepen daarom noodzakelijkerwijze
tegenkrachten op, die de vrijheid van de mens opnieuw veilig willen stellen. Maar
ook deze tegenkrachten verzuilen tot ideologieën. De kringloop lijkt niet te
doorbreken: onze krachten om de menselijke vrijheid te verwerkelijken schieten
telkens weer tekort. Kolakowski gelooft niet in wat hij het absolute humanisme
noemt,.
Daaronder verstaat hij de zelfgenoegzaamheid van de mens, de totale
onafhankelijkheid om zin en betekenis van het bestaan te bepalen. Prometheus is
voor Kolakowski noodzakelijkerwijze een anti-Prometheus, de zelfgenoegzame
mens is de vernieler van de mens. Wellicht heeft de recente geschiedenis van onze
beschaving - waaronder Fascisme, Nazisme en Stalinisme - hem ertoe gebracht,
het bestaan van het kwaad als een niet te loochenen realiteit in het menselijk bestaan
te aanvaarden. ‘Wat mij gevaarlijk voorkomt is de afwijzing van de erfzonde’. Met
andere woorden: Kolakowski bekent de fundamentele onmacht van de mens zichzelf
te bevrijden. Geleidelijk aan is Kolakowski gekomen tot het aanvaarden van het
transcendente, dat uiteindelijk zin aan ons bestaan kan geven. In het christendom
vindt hij een antwoord op de radeloosheid van de menselijke onmacht. De incarnatie
is het doorkruisen van de menselijke geschiedenis door de Heilsgeschiedenis: God
wordt mens en maakt zo de bevrijding van de mens
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mogelijk. Maar menselijke geschiedenis en Heilsgeschiedenis doorkruisen elkaar
zonder met elkaar samen te vallen. Het heil wordt alleen mogelijk gemaakt. De
bevrijding wordt een opgave die de mens in handen wordt gegeven, maar die hij
zelf verwerkelijken moet.
In een vraaggesprek met Gesine Schwan, die over zijn werk een doctoraatsthesis
maakte, heeft Leszek Kolakowski deze beschouwingen verduidelijkt. Het
1
vraaggesprek is overgenomen uit de Herder Korrespondenz.
De vertaling is van Ger Groot.

Kolakowski's voornaamste werken verschenen in Duitse vertaling
bij Piper Verlag, München:
2

Die Gegenwärtigkeit des Mythos, 1974 ;
2
Gespräche mit dem Teufel, 1975 , in Ned. vert. Gesprekken met de Duivel,
Moussault, Amsterdam;
3
Der Himmelschlüssel, 1966 , in Ned. vert. De Hemelsleutel, Moussault,
Amsterdam;
Der Mensch ohne Alternative, Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit Marxist
5
zu sein, 1976 , in Ned. vert. De Mens zonder Alternatief, Moussault, Amsterdam;
Die Philosophie des Positivismus, 1971;
Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft, 1967, in Ned. vert. Over de
Sterfelijkheid van de Rede, Moussault, Amsterdam;
Leben trotz Geschichte. Lesebuch, 1977;
Die Hauptströmungen des Marxismus, Entstehung, Entwicklung, Zerfall. 3
delen, deel I 1977 (deel II herfst 1978, deel III herfst 1979).

Verder:
Chrétiens sans Eglise, la Conscience religieuse et le lien confessionnel au
XVIIe siècle, Gallimard, Paris 1969;
La revanche du sacré dans la culture profane, in Le besoin religieux, Rencontres
Internationales de Genève, Neuchâtel, 1974;
Het Absurd Socialisme, Van Gennep, Amsterdam;
Is de Duivel te redden, in De Toekomst der Religie, Religie van de Toekomst,
Desclée De Brouwer, Brugge;
Jezus Christus, Profeet en Reformator, in Marxisten over Jezus, Ten Have,
Baarn.

Over Kolakowski:
Gesine Schwan, Leszek Kolakowski, Eine Philosophie der Freiheit nach Marx,
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart;
Jan P. Schuyf, Kolakowski's filosofie van de nar. Menselijk bestaan als groteske,
in Streven, februari 1968, pp. 478-484.

1

Herder Korrespondenz, Monatshefte für Gesellschaft und Religion, Jrg. 31 (10), oktober 1977.
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Mythe, christendom en de realiteit van het kwaad
Een gesprek met Leszek Kolakowski
Gesine Schwan: De Vredesprijs van de Duitse Boekhandel is u toegekend, en wel
op grond van het feit dat u zich in de loop van uw leven en in uw werk hebt ingezet
voor tolerantie en openheid, en dat u vastgeroeste geloofsformules altijd weer ter
discussie hebt gesteld. U hebt dat in principe gedaan vanuit een atheïstisch
standpunt, maar u hebt ook eens gezegd, dat u zichzelf ziet als een ‘inconsequente
atheïst’. Zou u zich ook nu nog zo omschrijven, en zo ja, wat bedoelt u daar dan
mee?
Kolakowski: Ik geloof dat er binnen het rationele denken, dus eigenlijk binnen het
denken in zijn geheel, geen sporen van God zijn aan te treffen, zoals de religie die
tot uitdrukking brengt. De zin van het religieuze komt op een andere wijze tot stand
dan de zin die in het bereik van de wetenschappen of in het leven van alledag
ontstaat. De zin van het religieuze komt tot stand binnen een bepaalde context, in
de rite, in het gebed en in de religieuze ervaring. Religieuze ervaring kan daarom
nooit in profane taal worden vertaald. Er bestaat een wezenlijke onvertaalbaarheid
tussen deze beide vlakken of deze beide taalgebieden; de constitutie van zinvolheid
in religieuze ervaringen is totaal verschillend van die in het wetenschappelijk-rationele
denken. Daarom geloof ik, dat men gedwongen is binnen het rationele denken
atheïst te blijven. Dat sluit echter noch de waarheid van de religieuze ervaring, noch
de religie uit. Ik wil, wat uw vraag betreft, er alleen nadrukkelijk op wijzen dat
religieuze ervaring niet op dezelfde wijze tot stand komt als rationele kennis. Dat is
een heel triviale constatering. Daarmee zeg ik niets anders dan bijv. Rudolf Otto,
wanneer hij het religieuze aanduidt als het geheel Andere. Dat geheel Andere kan
niet worden vertaald.
In één woord: wat mij als gevaarlijk voorkomt is de afwijzing van de erfzonde.

Als ik u goed begrijp, zou dat betekenen, dat men uiteindelijk noch een consequente
atheïst, noch een consequente christen kan zijn, omdat consequentie in dit geval
zou betekenen dat men religieuze vragen met behulp van rationele middelen binnen
het bereik van de wereldbeschouwing zou
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trekken. De inconsequentie ligt dan hierin, dat u meent, dat de vlakken van het
discursieve, van de wetenschap en van de alledaagse zin van een andere aard zijn
en met andere denkmiddelen begrepen moeten worden dan het vlak van het
religieuze. Omgekeerd zou men vanwege de structuur van beide vlakken ook altijd
een inconsequente christen moeten zijn. Is dat juist, of betekent inconsequent
atheïsme toch nog iets meer, n.l. dat men vasthoudt aan de grondpositie van het
atheïsme, aan de afwijzing van God?
Ik zou willen zeggen dat noch de afwijzing, noch de beaming van God binnen het
rationele denken dezelfde betekenis hebben als binnen de persoonlijke religieuze
ervaring. Ze zijn eenvoudigweg niet in elkaars termen te vertalen. Ze zijn niet tot
hetzelfde taalspel te herleiden. Maar ze kunnen ook niet van elkaar worden
gescheiden. Want voor wie de zin van de religieuze ervaring ontdekt, verandert
natuurlijk ook de zin van het profane. Het hele gebied van het profane krijgt dán pas
zin. Dus geen volledige integratie van beide sferen, maar ook geen scheiding. Een
zekere schommeling of spanning tussen beide is daarbij niet te vermijden.

Maar als deze beide sferen niet kunnen worden gescheiden, zou men toch op zijn
minst kunnen vragen of er niet een dominante grondhouding zou moeten zijn, van
waaruit men ófwel in religieus perspectief, ófwel in atheïstisch perspectief het geheel
dat op iemand toetreedt, beleeft. Het lijkt mij dat u in de eerste fase van uw denken,
laten we zeggen vóór 1955, tamelijk eenduidig een dergelijke positie inneemt, voor
zover dat in uw geschriften naar voren komt, namelijk die van de afwijzing. Misschien
is dat intussen veranderd, dat is mogelijk. Maar in uw vroegere jaren nam u toch
zo'n afwijzende houding aan, die ook in vele geschriften tot uitdrukking kwam. In
plaats daarvan, ik zeg in plaats daarvan omdat het ook een wereldbeschouwelijke
zaak was, ging u toen in uw zelfverstaan van een marxistische positie uit. Valt nu
nog te reconstrueren, wat voor soort marxisme dat was, of welke uw motieven waren
om vanuit een marxistische positie niet alleen het sociale, maar het totale menselijke
veld te beschouwen?
Alles, waar u mij nu aan herinnert, mijn geschriften uit het begin van de vijftiger jaren
over katholieke filosofie, over de katholieke wereldbeschouwing, over religie, alles
wat ik daar heb geschreven, komt mij nu zo afschrikwekkend en zo dom voor, dat
ik er de voorkeur aan zou geven, er maar helemaal niet op terug te komen. Maar
als u aandringt, zou ik dit willen zeggen: In mijn geschriften, niet in wat ik dacht,
ging mijn interesse uit naar de traditionele vragen die zich vanuit het marxistische
denken aan de religie lieten stellen. Dat waren in wezen vragen naar de sociale,
resp. sociaal-psychologische werking van de religie, en pogingen om op religieuze
vragen met rationele middelen te antwoorden. Strikt genomen raakt geen
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van deze beide gebieden of geen van deze vraagstellingen aan de eigenlijke inhoud
van de religie. Wat de tweede betreft, wil ik nogmaals zeggen: het is niet mogelijk
de inhoud van religieuze ervaring de status van kennis te verlenen in de zin waarin
wij normaal van kennis spreken. Maar ik leg er evenzeer de nadruk op dat datgene
wat wij kennis noemen, niet beschikt over criteria voor transcendentele geldigheid.
Want de geldigheidscriteria van het kennen zijn historisch tot stand gekomen en
bepaald; eenmaal geaccepteerd worden ze echter net zo zelfgenoegzaam en
afgesloten als de mythische wereldordening. Met andere woorden: op beide gebieden
blijft het principe ‘credo, ut intelligam’ van kracht. Wat betreft de eerste serie vragen,
met betrekking tot de sociaal-psychologische functies en effecten van de religie,
ben ik volkomen van mening veranderd.

Maar had het marxisme dan niet iets eigens, waardoor u werd aangetrokken? Men
kan natuurlijk, wanneer men in de eerste plaats in een religieus fenomeen
geïnteresseerd is, een marxistische bril opzetten, om vervolgens door die bril dat
fenomeen te onderzoeken. Maar dat zou betekenen, dat u die bril min of meer
willekeurig hebt opgezet, of omdat de tijd dat nu eenmaal met zich meebracht. Of
zag u in de theorie van Marx, of in het marxisme in het algemeen, ook aspecten,
die voor u omwille van zichzelf interessant waren, waardoor u ertoe kwam deze
marxistische positie in te nemen?
Wat mij filosofisch in het marxisme vroeger zo aantrekkelijk toescheen, was precies
hetgeen ik nu zo bijzonder gevaarlijk vind: het absolute humanisme, in de zin van
het geloof in de zelfgenoegzaamheid van het menselijke; de volledige vrijheid van
de mens in het scheppen van alle zin en alle betekenis, het totale gebrek aan
begrenzing die aan de zelfbepaling wordt gesteld; de geest van Prometheus, die
zo'n stempel heeft gedrukt op het marxisme als filosofie, de verloochening en
afwijzing van alle grenzen die gesteld zijn aan de menselijke vervolmaking. Alles is
door de mens gemaakt, alles is historisch geworden, niets is kant en klaar
aangetroffen. Het was dit prometheïsche geloof waardoor ik vroeger zo werd
aangetrokken. En precies dát komt mij nu filosofisch zo gevaarlijk voor in het
marxisme, dat op dit punt nauw aan Nietzsche verwant is; in één woord: wat mij als
gevaarlijk voorkomt is de afwijzing van de erfzonde.

Er ligt in de tijd een lange weg vanaf het standpunt van het absolute humanisme
van het marxistische denken tot uw huidige wijze van filosoferen. Wat was het
springende punt waarop u zich van het marxisme afwendde?
Uiteindelijk gingen mij de ogen open voor het misdadige en absurde van de
kinderlijk-stijdlustige dialectiek van het communisme, ik moest uiteindelijk inzien dat
terreur terreur voortbrengt en geen vrijheid, dat vernietiging
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van de cultuur tot vernietiging van de cultuur leidt en niet tot bloei, dat uit
onderdrukking onderdrukking voortkomt en geen universele broederschap enz. U
kunt zeggen dat het toch niet zo'n intellectuele inspanning vereist om tot zulke
ontdekkingen te komen. Dat zou ik ook zeggen. Maar alle ideologische systemen
met aanspraken op alomvattendheid hebben als gemakkelijke kant, dat ze de feiten
buiten beschouwing laten. Overigens was het geen plotselinge ontdekking, maar
een geleidelijke bevrijding. Pas later kwam ik tot het inzicht van de onhoudbaarheid
van het absolute humanisme. Daar droeg natuurlijk ook toe bij dat ik mij met andere
denkstromingen was gaan bezighouden.
De mensheid zal het nooit kunnen stellen zonder religie als zingevende
instantie.

Maar daar zit ook nog een ander aspect aan: de autonomie van de mens, die toen
in uw geschriften werd geproclameerd, de autarkie, ook de historiciteit, werden
indertijd aangevoerd als argument voor de bevrijding van de mens, ook tegenover
de kerk resp. haar gevestigde hiërarchische organisatie. En dit bevrijdende element
vond later zijn parallel in uw aanvallen op de Partij die op dezelfde wijze hiërarchisch
was ingericht. Daarmee wil ik zeggen: de aanspraak op autarkie kan hoogmoed
zijn, maar dat is maar één kant van de zaak; daartegenover staat, dat men zich
alleen door een dergelijke nadruk op de historiciteit en de individuele autonomie
kan verdedigen tegen absoluutheidsaanspraken van menselijke organisaties. Is dat
laatste ook nu niet net zo relevant als vroeger, of moeten wij dat nu toch anders
zien?
Natuurlijk heeft het probleem ook deze keerzijde. Wanneer ik zeg dat ik momenteel
in het absolute humanisme veel sterker een gevaar zie dan voorheen, wil ik daarmee
niet zeggen dat de gehele ontwikkeling van de humanistische idee, die zich natuurlijk
tegen de kerk en de religie richtte, alleen maar schade heeft aangericht. Integendeel!
Alle verworvenheden van de moderne beschaving zouden ondenkbaar worden,
zowel de vooruitgang van de techniek als de geestelijke creativiteit sinds de late
middeleeuwen. Ze zouden zonder deze ontwikkeling van de humanistische geest,
van het geloof in de creatieve, in de grenzeloze mogelijkheden van de geest,
onvoorstelbaar zijn. Maar we hebben hier te maken met twee nooit geheel
verenigbare houdingen of grondprincipes, waar noodzakelijkerwijze altijd een
spanning tussen moet bestaan: aan de ene kant het geloof aan de menselijke
mogelijkheden, aan de vervolmaking van de mens; aan de andere kant de scepsis,
het besef dat aan alle menselijke projecten toch onoverschrijdbare grenzen gesteld
zijn, dat het kwade in de wereld nooit geheel uitgeroeid kan worden, dat volmaaktheid
onmogelijk is, dat zowel door onze historische erfenis als door onze aangeboren
biologische gesteldheid grenzen zijn op-
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gelegd. Tussen het humanisme en het geloof aan de erfzonde bestaat een spanning,
die nooit kan worden weggenomen. Momenteel zie ik de gevaren van een
antropocentrisch, autonomistisch wereldbeeld veel duidelijker. Ik geloof niet dat de
mensheid het ooit zal kunnen stellen, of dat het wenselijk zou zijn dat ze het zou
kunnen stellen, zonder religie als bron van zin, als zingevende instantie.

Hiermee doelt u, om nogmaals op de eerste vraag terug te komen, niet zozeer op
het aspect van de mogelijkheid zich te verzetten tegen de dwang van de organisatie,
die het oorspronkelijke oogmerk was van de aanspraak op autonomie, maar op het
algemene culturele aspect, dat wel van kracht blijft, maar dat wordt ingeperkt door
hetgeen u aanduidt met het begrip erfzonde: bescheidenheid ten aanzien van de
mogelijkheden van menselijke ontwikkeling, de erkenning van het negatieve, het
kwade...
Ja, zo zou ik het willen zien.

U sprak zojuist over de onmogelijkheid af te zien van religie als zinstichtende
instantie. U hebt datzelfde op iets andere wijze uitgedrukt aan het slot van uw zeer
gedetailleerde studie over het confessieloze christendom in de 17de eeuw, waarmee
u zich, als ik goed geïnformeerd ben, gedurende een verblijf in Frankrijk en Nederland
aan het eind van de jaren vijftig sterk beziggehouden hebt...
Dat was in 1958...

Ook toen hebt u al de stelling verdedigd dat de behoefte aan religie niet vervangen
kan worden; dat de behoefte aan religie altijd als behoefte aan zinstichting aanwezig
is en niet door enige verandering in de sociale structuur verdrongen of vervuld kan
worden. U bent in die richting verder gegaan in uw boek ‘Die Gegenwärtigkeit des
Mythos’, dat onlangs in het Duits is verschenen maar dat u al in 1966 in Warschau
hebt voltooid. Daarin hebt u aan de hand van verschillende fenomenen aangetoond,
in hoeverre de religieuze bedding, de religieuze behoefte onontbeerlijk is in de
menselijke cultuur, en tegelijk hebt u de spanningsverhouding laten zien die bestaat
tussen mythisch en wetenschappelijk denken. Nu is het begrip mythe (althans in
onze taal) zeer belast. Het roept associaties op aan een puur imaginaire wereld, de
fabel. Waarom hebt u dit begrip gekozen?
Om geen andere reden dan dat ik geen beter woord of begrip kon vinden. Zeker
wordt het woord mythe in de taal van alledag min of meer gelijk gesteld aan fabels,
aan het fantastische. Maar als godsdienstwetenschappelijk begrip heeft het een
volstrekt neutrale functionele betekenis. Het staat niet

Streven. Jaargang 31

299
in tegenstelling tot waarheid.
De mythe geeft een gevoel van zinvolle doelgerichtheid.

Functioneel, dat wil zeggen: iets dat gekoppeld is aan een bepaalde onontbeerlijke
behoefte en op die behoefte antwoord geeft. U probeert de aanwezigheid van de
mythe in de menselijke cultuur op verschillende vlakken aan te wijzen, en u komt
daarbij op een punt dat wij misschien wat moeten verhelderen. U zegt dat de centrale
ervaring van de mens ligt in de onverschilligheid van de wereld, de onverschilligheid
die hij in verschillende tussenmenselijke ervaringen en in de confrontatie met de
natuur beleeft. Door deelname aan de mythe, zegt u, probeert de mens steeds weer
opnieuw deze onverschilligheid te overwinnen. Waarom is de wereld eigenlijk
onverschillig, wat betekent dat? Men zou ook kunnen zeggen: de wereld is
betwijfelbaar; u hebt ook eens gezegd: vreemd. Is dat eigenlijk hetzelfde, onverschillig
en vreemd?
Nou ja, daarmee bedoelde ik wat men onttovering noemt. Dat is iets heel banaals:
het feit, dat wij in de wereld van ons denken onderworpen zijn aan de rationele
criteria van rentabiliteit. Het wetenschappelijk denken heeft de pretentie alles
omvattend en zichzelf genoeg te zijn. Maar op die manier schijnt de zin in de
menselijke wereld geheel in het niets te verdwijnen. Als gevolg van de ontwikkeling
van de drang tot het rationalisme ontdekken wij onszelf plotseling temidden van een
wereld die weliswaar meer en meer en op vele gebieden beter georganiseerd is,
die zeer produktief blijkt te zijn, maar verder van alle zinvolheid beroofd is. Dat
mondt, naar ik meen, uit in een sterk verbreid gevoel van onbehagen.

Moet je de afwezigheid van zin in de wereld gelijkstellen aan onverschilligheid? Bij
het woord onverschillig denkt men aan een persoonlijke relatie. Onverschillig kan
eigenlijk alleen maar iets zijn waarvan men verwachtte dat het persoonlijk zou
reageren. Kan je zoiets van de wereld verwachten? Verwacht je dat niet alleen van
andere personen? Anders gezegd: is onverschilligheid werkelijk een eigenschap
van de wereld? U spreekt over de ‘quidditas’, de watheid van de wereld. Kun je als
mens van de dingmatige wereld verwachten dat zij antwoord geeft?
Misschien is het wat overdreven te zeggen dat het een eigenschap van de wereld
is; misschien zou je eerder moeten zeggen: een negatieve eigenschap, en
gebreksattribuut. In de mythische duiding van de wereld gelooft men aan de
zinvolheid of de doelgerichtheid van alles wat in de wereld gebeurt, niet alleen in
het menselijk handelen, maar ook in de kosmos en de geschiedenis, in de gang
van zaken in de wereld in het algemeen. Dát is het wat uit iedere mythe spreekt:
het gevoel van de zinvolle doelgerichtheid.
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Doelgerichtheid kan toch ook onverschillig zijn, een doelgerichte wereld is daarmee
nog niet een wereld die niet onverschillig is. Integendeel! Ik kan mij een wereld
voorstellen die doelgericht is, maar die in haar doelgerichtheid geheel over de
behoeften van mensen heenschiet en juist bijzonder hard en onverschillig is. Kun
je werkelijk zeggen dat doelgerichtheid onverschilligheid verhindert?
Men kan zich uiteraard een wereld voorstellen die doelgericht door God geregeerd
en gereguleerd wordt, en waarin God toch onverschillig blijft tegenover het menselijke
heimwee, zijn aspiraties en verlangens. D.w.z. God bestuurt wel, maar treedt met
ons niet in enige persoonlijke relatie. Dat kan men zich voorstellen, dat is logisch
mogelijk, dat is niet met zichzelf in tegenspraak. Maar in de mythische duiding van
de wereld gaat het er niet alleen om te wijzen naar de aanwezigheid van een
doelgericht werkende wereldheerser, maar om nog iets meer, namelijk te geloven
dat wij in een persoonlijke verhouding tot hem staan of kunnen staan.

Daarmee zou ook zijn bevestigd, dat de persoonlijke verhouding het beslissende
is, dat het de persoonlijke verhouding is waardoor de onverschilligheid wordt
opgeheven. De onverschilligheid zou daarom alleen opgeheven kunnen worden
door een mythe, waarin een persoonlijke verhouding tussen de mens en de
mythische instantie tot uitdrukking komt. Bij een mythe als de gelijkenis van de grot
van Plato, die u in uw boek als voorbeeld geeft, kan ik mij dat niet voorstellen. Anders
gezegd: bestaat er voor u eigenlijk wel een andere mythe buiten die van de
persoonlijke christelijke God? Een mythe die beantwoordt aan de functies die een
mythe moet vervullen?
Ik geloof dat het omgekeerd is: de mensen in de grot zijn niet in staat met de
ideeënwereld in contact te treden. Zolang zij daartoe niet in staat zijn, blijven ze
gevangenen, hebben ze geen mythe. Ze zijn niet in staat, aan de schaduwen enige
zin toe te kennen. Maar de weg tot kennis van de waarheid blijft, voor Plato bedoel
ik, toch open.

Dan zou de gelijkenis van de grot een symbool zijn van de behoefte aan een mythe.
Maar als zodanig zou zij op deze behoefte nog geen antwoord zijn...
Ja, zo heb ik het begrepen.

Als van de ene kant God slechts te ervaren is in de mythe, maar van de andere kant
de mythe geen vorm van kennis is, welke realiteit kan dan aan de mythe worden
toegekend?
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Geen geloofsbelijdenis!

Bestaat er volgens u een onderscheid tussen mythe en religie?
Gewoonlijk verstaat men onder religie alle middelen waarmee de mens probeert
met het heilige in relatie te treden, dus de manieren om de inhoud van de mythe
over te dragen, te bewaren, uit te drukken en te begrijpen.
Het specifiek christelijke ligt volgens mij in de onmogelijkheid van
zelfverlossing.

Welke plaats heeft volgens u het christendom binnen het veld van het mytische
weet hebben van de waarheid? Waarin ligt naar uw mening het specifieke van het
christendom?
Het specifieke van het christendom is voor mij de idee van de verlossing door het
lijden van Gods zoon op aarde, d.w.z. het geloof dat God op een gegeven moment
een onderdeel moest worden van de menselijke geschiedenis, om door zijn eigen
lijden de mensen van de zonde te bevrijden. Dat lijkt mij het specifieke van het
christendom te zijn. Het is een erkenning van de menselijke zwakheid, van de
onmogelijkheid van zelfverlossing, en ook het geloof, dat heilsgeschiedenis en
menselijke geschiedenis op een bepaald punt in direct verband met elkaar zijn
gebracht. Gods lijden wordt een deel van de menselijke geschiedenis.

Dat zou dan het punt zijn waar beide orden waarvan aan het begin van het gesprek
sprake was, de orde van het mythische vragen en de orde van het
rationeel-discursieve denken, samenkomen? Of anders gezegd, het punt waarop
het zinstichtende in de menselijke wereld binnentreedt. Bedoelt u deze verbinding?
Verbinding ja, maar geen identiteit, want die is tussen heilsgeschiedenis en profane
geschiedenis niet mogelijk. Er is wél sprake van een in elkaar grijpen, een verbinding,
waardoor het enerzijds moeilijk is tussen het profane en het sacrale een duidelijke
lijn te trekken, maar die het ons anderzijds mogelijk maakt de profane geschiedenis
te beschouwen als een aspect van de heilsgeschiedenis. Dat is het moeilijke, het
geheimvolle in het christendom: de onmogelijkheid om God en wereld,
heilsgeschiedenis en profane geschiedenis volledig te scheiden. Doordat Gods zoon
mens is geworden, is de mens, is de wereld zelf geheiligd. Toch is er geen sprake
van gelijkschakeling, geen identiteit, en moet het onderscheid tussen beide sferen
altijd worden gehandhaafd. Maar we zijn er niet toe in staat vast te stellen waar de
scheidslijnen precies liggen. Dat is het wat onze geschiedenis noodzakelijkerwijze
tweeduidig maakt. Dat wil zeggen, we kunnen het heil niet
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zoeken in het ontvluchten van de wereld, maar ook niet, zoals pantheïstische
stromingen, eenvoudig de wereld als zodanig totaal gelijk stellen aan Gods
openbaarworden en daarmee de wereld en alles wat daarin gebeurt, volledig
beamen. Deze ‘tweeduidigheid’ is naar mijn mening eigen aan het wezen van het
christendom.

Het blijkt duidelijk in uw boeken, dat het kwaad als metafysisch probleem u bijzonder
bezig houdt. U hebt er ook vaak de nadruk op gelegd dat de erkenning van het
kwaad specifiek is voor het christendom. Bij uw poging het kwade in de zijnsorde
te integreren, spreekt u van twee christelijke grondbeginselen, die allebei worden
aangetroffen: de ene, die vooral door Teilhard de Chardin wordt belichaamd, probeert
alles toch in het heilsplan op te nemen en de materiële wereld te beschouwen als
in principe reeds verlost of op de verlossing toegaand; en de tegenpositie, de
manicheïstische benadering, die uitgaat van een constante strijd tussen het goede
en het kwade. Zijn er geen andere alternatieven dan het verlossingsoptimisme van
Teilhard en het dualisme van de manicheeërs? In welke richting gaat uw denken
uiteindelijk?
Ik zou niet willen zeggen dat de erkenning van het kwaad of de blijvende rol van
het kwade iets specifiek of exclusief christelijks is. Maar natuurlijk wekt die vraag
binnen de christelijke cultuur - andere religieuze wereld-interpretaties kunnen we
hier buiten beschouwing laten - mijn bijzondere aandacht. Waarom? Ik ben
wantrouwend tegenover het eschatologische, pantheïstische optimisme, dat ons
wil doen geloven dat het kwade eenmaal in de voortgang van de verlossing door
de geschiedenis zal worden geabsorbeerd. De vooruitgang zou om zo te zeggen
aan het eind alle negativiteit in de wereld op dialectische wijze opslokken. Als dat
zo was, zou dan niet het gevaar bestaan, dat de zekerheid van de definitieve
verlossing van alles ons in de huidige wereld alle criteria uit de hand zou slaan
volgens welke we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad? Omdat we
niet in staat zijn een goddelijk waarnemingspunt in te nemen, omdat we de wereld
noodzakelijkerwijze slechts gedeeltelijk kennen, de ontwikkeling van het universum
als geheel niet in ons weten kunnen omvatten, moeten we het kwaad beschouwen
als kwaad, en niet als iets dat aan het einde der dingen op dialectische wijze een
aspect van de éne zijnswijze van het goede blijkt te zijn. Ik was niet aanwezig bij
het begin der dingen, ik weet niet hoe het allemaal begonnen is.

Maatgevend zouden dan voor u vóór alles morele, om niet te zeggen ‘pedagogische’
gronden zijn...
Morele, maar ook cognitieve, omdat men niet over een absoluut weten kan
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beschikken, omdat wij eenvoudigweg geen goden zijn, omdat wij geen toegang
hebben tot een standpunt van waaruit wij de laatste, definitieve zin van alles zouden
kunnen vatten. We mogen niet de pretentie willen hebben, over een dergelijke
wetenschap te kunnen beschikken. Het zou gevaarlijk zijn daaraan te geloven.

U waarschuwt er altijd weer voor, standpunten te verabsoluteren, de menselijke
mogelijkheden te overschatten en daarbij te zwichten voor de verleiding van de
hoogmoed. Anderzijds houdt u het kwade niet voor verklaarbaar, en zou het, als ik
het goed zie, volgens u eigenlijk ook niet verklaard mogen worden. U hebt het in
de ‘Persconferentie van de Duivel’ satirisch eenmaal zo geformuleerd: U hebt uw
Freud, maar Freud is geen voldoende verklaring voor het kwade. Maar is het
denkbeeld, dat het kwade simpelweg het kwade is en altijd weer het kwade
voortbrengt, wel mee te denken.
Voor mij is het beslissend. Hoezeer we ook in staat mogen zijn het menselijk
handelen in antropologische en psychologische categorieën te verklaren, het
fenomeen van het kwaad blijft toch als onoplosbaar moreel probleem bestaan, het
wordt voor mij als fenomeen niet verklaarbaar. Ik was niet aanwezig bij het begin
der dingen, ik weet niet hoe het allemaal begonnen is. Wij kunnen dat niet weten.
Wij zijn onderhevig aan een wet, die je kunt aanduiden als de wil tot het kwade. En
we hebben geen redenen om te hopen dat er in deze wereld middelen bestaan
waarmee we deze duivelse wil zouden kunnen verdringen of zelfs helemaal
tenietdoen. Dat er zoiets bestaat als een wil tot het kwade, tot pijn doen en leed
toebrengen, is voor mij evident.

Er bestaan zeker extreme verschijningsvormen van het kwaad. Dat blijkt uit het
fenomeen van het sadisme. Maar tegenwoordig neigen wij er meer toe een dergelijk
toebrengen van pijn omwille van de pijn, de wil tot het kwade omwille van het kwade,
te beschouwen als iets pathologisch en niet als een antropologische constante.
Natuurlijk is het ook slecht wanneer ik de ander om mijnentwil laat lijden. Daar gaat
het hier echter niet om, maar om de vraag of de wil anderen te laten lijden, zonder
meer eigen is aan de mens.
Je kunt alleen in vergelijking met het normale vaststellen wat pathologisch is. Eerst
moet je weten wat normaal is. Ik weet echter niet precies wat normaal en wat
pathologisch is. Misschien is het niet juist te zeggen dat ieder afzonderlijk individu
noodzakelijkerwijze de wil tot het kwade in zich draagt; ik kan dat niet weten. De wil
tot het kwade schijnt mij echter sterk genoeg en voldoende verbreid te zijn, om te
betwijfelen of het alleen een zaak is van pathologie. Waarschijnlijk zijn wij allen in
staat het kwade te doen, in morele zin, ofschoon het ook waar is dat we het moreel
kwade tot
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op zekere hoogte kunnen inperken.
Een sceptische filosofie kan nuttig zijn voor de zaak van de vrede.

Heel uw denken en filosofisch werk zijn, zo lijkt het, diepgaand door religieuze vragen
geïnspireerd. Heeft de politiek als probleemveld voor uw denken net zo'n inspirerende
en leidende functie?
In mijn jongere jaren speelden de vraagstellingen uit het politieke vlak voor mijn
denken zeker een grotere rol dan nu. Je kunt natuurlijk nooit precieze scheidslijnen
trekken tussen het gebied van het denken en politieke opgaven in de maatschappij.
Maar ik probeer in mijn filosofische vraagstellingen zoveel mogelijk onafhankelijk
te blijven van politieke motieven. Wanneer je over religieuze of filosofische vragen
nadenkt, kun je politieke aangelegenheden niet zomaar aan de kant zetten. Dat is
nooit volledig mogelijk; maar je moet minstens proberen er los van te komen. Ik ben
niet alleen altijd politiek geïnteresseerd, maar ook altijd op de een of andere manier
politiek actief geweest. Maar ik houd de politieke kant zo ver mogelijk uit de buurt
van de motieven van mijn denken.

Mag ik, daarop aansluitend en tegelijk als afsluiting van dit gesprek, nogmaals de
Vredesprijs ter sprake brengen? Vrede is zeker ook een probleem, dat onder
religieuze categorieën te begrijpen is, maar het is ook een sociaal, een politiek
probleem. Gelooft u dat de filosofie een bijdrage aan de vrede kan leveren, en welke
bijdrage zou dat dan zijn?
Ik zou aan de filosofie op dit vlak geen al te grote betekenis willen toekennen.
Waarschijnlijk kan ze alleen hierin aan de zaak van de vrede een bijdrage leveren,
dat ze het geloof in de tolerantie sterker maakt. Het geloof in de tolerantie versterken
betekent echter ook dat ze sceptisch is, dat ze onze zekerheden doorbreekt, inplaats
van ze te bevestigen. Een sceptische filosofie kan nuttig zijn voor de zaak van de
vrede.
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Disharmonische ontwikkelingseconomie: vrijhandelsreflex of
creatief antwoord?
H. Buelens
Als Belgisch of Nederlands ondernemer in de textielbranche kun je vandaag de dag
de wereld een grote dienst bewijzen: sluit je onderneming (hier)! Zo'n relatief
arbeidsintensieve industrie met hoge loonkosten - minstens B. fr. 2.000 of f 1.400
per dag - heeft in een industrieland toch geen kans meer. Zoek een ontwikkelingsland
op, in West-Afrika bijv. Na 300 jaar contact met het nijvere Westen kunnen zij ginds
dat soort werk beslist aan.
Dakar kan je wellicht bekoren: er zijn een paar Franse bistro's, de lonen zijn er laag
(B. fr. 50 of f 3,50 per dag) en de regering haalt je feestelijk binnen. Permitteer je
ginds gerust de allures van een Croesus: onder de ‘barza’ van je huis zal men staan
aanschuiven voor een baantje. En dat is niet eens sarcastisch bedoeld: je levert
echt verdienstelijk werk in de bestrijding van de armoede in een Afrikaans land.
Maak je voorts vooral niet te veel zorgen om de mensen die je in het thuisland
moet ontslaan: die vinden beslist een beter betaalde baan of worden wel opgevangen
door de sociale wetgeving. De westerse landen zijn immers àlle geroepen tot
specialisaties die een hogere technologie, meer ‘grijze materie’ en dus een groter
toegevoegde waarde inhouden. Het is voldoende de nog onbeperkte kansen aan
te grijpen. En die komen er beslist. De nieuwe koopkracht in Senegal zal bij ons
bestellingen voor machines losmaken, terwijl de goedkope invoer (van minder
gespecialiseerde produkten) uit Senegal bij ons koopkracht vrijmaakt die voor hogere
consumptie beschikbaar wordt.
Zo sprak en spreekt ‘het boekje’, dat is de gevestigde handelsdoctrine. Wees dus
even dynamisch als zovele multinationals vóór jou. Combineer de verst gevorderde
technologie met de laagste lonen. Dat is dé nieuwe kans van onze tijd. Wat houdt
je tegen? Met vliegtuig en dollar ligt de wereld voor je open, zij is ‘ons dorp’
geworden.

De perplexiteit van de Europese ondernemer
Dat er aan bovenstaande redenering iets schort, voel je als doorsnee-Europese
ondernemer natuurlijk direct aan. Je aarzelt om je personeel hier
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zo maar op straat te zetten en je blijft zoeken naar goede investeringskansen. Maar
je wéét ook dat de modernste autofabrieken op het ogenblik in Korea staan, dat
Brazilië goedkoop staal op de markt brengt, dat ook India al machines uitvoert, dat
‘Opekia’ zwaar in de chemie investeert. De anjers die je secretaresse op je bureau
schikt, komen uit Kenia en je zakcomputer - ‘matière grise’ in een notedop - is ‘made
in Singapur’. Nog is het geen bestorming van de (westerse) industrievesting. Maar
er wordt al wel geschermd met een nieuw wapen: het loonwapen. Daartegen moeten
wij het opnemen met het wapen van onze unieke know-how (maar reken maar dat
zij ook daarmee vertrouwd geraken). Trek dus naar Dakar, dan ben jij de
(technologisch) geoefende vechter mét het nieuwe loonwapen in je eigen hand. De
cruciale vraag is echter: is dàt nu het sportieve kampspel van de nieuwe economische
wereld-‘orde’ of wordt het een dodelijk gevecht?
Als ondernemer - én als arbeider - snap je een aantal dingen niet meer.
Concurrentie was een vertrouwd begrip en een even vertrouwde praktijk, maar dan
tussen partners die een ongeveer gelijke loonkost (arbeidskost per eenheid van
produktie) kenden.
Wij concurreerden met vakmanschap, organisatie, specialisatie en nieuwe
machines. Maar hoe wil je concurreren tegen lonen van B. fr. 50 of B. fr. 100 per
dag? En ze hebben ginds óók de nieuwste machines.
Wij hebben ook altijd geleerd dat lonen in verhouding moeten staan tot de
produktiviteit. Anders komt men in een crisis terecht als die van de jaren dertig. De
produkten waren te duur, zei men toen, de mensen konden ze niet meer kopen.
Men probeerde die situatie te klaren met devaluaties en nog lagere loonkosten: wat
de toestand nog bleek te verergeren! Tot men ontdekte dat de produkten
onverkoopbaar bleven, omdat de koopkracht (en dus de lonen) te laag waren! Men
had te veel besteed in fabrieksbouw, te weinig in consumptie. Enkele procenten te
weinig in de juiste sector besteed en de hele kringloop stortte in elkaar.
Evidenties blijken moeilijk te bewijzen: er was een Keynes nodig om aan te tonen
dat het geproduceerde volume ook nog gekocht moet kùnnen worden. Sindsdien
gaan werkgevers en werknemers jaarlijks rond de tafel zitten met de uitdrukkelijke
bedoeling de lonen (de koopkracht) evenzeer te doen toenemen als de produktiviteit.
En we hebben een paar gouden decennia gekend.
En nu verlangt men van ons ondernemers ineens dat wij dit beproefde recept zo
maar opgeven in naam van de internationale arbeidsverdeling. Je moet je bedrijf in
België en Nederland op een inderdaad erg goedkope manier laten doodconcurreren
met lonen die niét in verhouding staan tot de produktiviteit. In Dakar ligt de loonkost
niet 10%, maar als de zaak eenmaal op volle toeren draait wellicht zelfs 90%
beneden de echte produktiviteitswaarde. Gemakkelijk op te lossen, zou je kunnen
denken: betaal in Dakar het passende hoge loon.
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Maar is dat mogelijk? Met B. fr. 50 per dag maak je de mensen ginder niet bepaald
rijk. Maar ga je een Europees loon betalen, dan is het hek van de dam: het hele
land loopt leeg om zich in Dakar voor jouw Eldorado te verdringen.

De bekende mechanismen van de westerse welvaart
Als ondernemer ben je vertrouwd met de beproefde mechanismen van een gezond
economisch leven. De sleutelmechanismen heten: kostenefficiëntie en
circuitefficiëntie (omloopsnelheid).
Op nationaal niveau is dit welvaartsrecept doorzichtig genoeg. De ondernemer,
met zijn personeel, staat in voor de kostenefficiëntie: wij hebben dynamische,
produktieve bedrijven nodig, die met beperkte middelen een zo ruim mogelijk volume
aan goederen en diensten tot stand brengen. Maar wij hebben ook een behoorlijk
evenwicht nodig tussen produktie en koopkracht. Vandaag de dag vergt dit een
hoog loon- en inkomenspeil, evenredig met de (verhoogde) produktiviteit. Daarvoor
zorgt een semi-automatisch apparaat, dat evenwel heel bewust door ons gestuurd
wordt: het zijn de sociale en politieke krachten die de beoogde circuitefficiëntie op
nationaal vlak moeten realiseren.
Op internationaal vlak zijn de kosten- en circuitefficiëntie even onmisbaar. Alles
zelf willen maken, zou indruisen tegen de kostenefficiëntie. Geen enkel land beschikt
over alle nodige grondstoffen of het gepaste klimaat. Elk heeft zijn eigen tradities
en vaardigheden: wij moeten dus specialiseren en met elkaar handel drijven. Dat
systeem levert evenwichtig-vergelijkbare voordelen op voor beide handelspartners.
Daaruit is dan ook onze handelsdoctrine ontstaan, die de nadruk legt op een zo vrij
mogelijke uitwisseling van grondstoffen en produkten. Die doctrine zegt niet veel
méér dan het volgende verhaaltje:
‘Er was eens een man in wiens tuin de appelen goed groeiden, de peren veel
minder. Bij zijn buurman was het net andersom. Toen beiden wijs geworden waren,
ontdekten zij dat het verstandiger was als de een alleen maar appelen, de ander
alleen maar peren teelde. En zo geschiedde. En zij ruilden met elkaar, hadden elk
veel minder werk en meer welvaart. En zij leefden nog lang en gelukkig.’ Reeds in
het steentijdperk werd dit principe met vrucht toegepast; in de eeuwen van het
ongeremde mercantilisme geraakte het een beetje in de vergeethoek; 150 jaar
geleden werd het door Ricardo duidelijk geformuleerd. Sindsdien herhalen wij op
elke wereldconferentie dat wij vóór vrijhandel en tégen protectie zijn, maar in ons
achterhoofd wéten wij dat we dit heilige principe nooit volledig gaan toepassen. Om
de eenvoudige reden dat het toch veiliger is als je, naast je appelen, ook wat peren
en wat groenten in je eigen tuin hebt staan: het vitale belang van enige diversiteit
in de economie, van enige redelijke autonomie m.b.t. voed-
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selvoorziening, wapenproduktie enz.... Toch blijft in het algemeen het principe, dat
internationale specialisatie én handel in het voordeel van beide partijen is, terecht
een verworven inzicht.
Van niet minder vitaal belang is de internationale circuitefficiëntie. Vanzelfsprekend
is er ook evenwicht vereist tussen de produktie van de naties enerzijds én hun
koopkracht en feitelijke besteding anderzijds. Theoretisch zijn wij ons daarvan
bewust. Het ‘Charter van Havanna’ (1948), de grondslag van het GATT (General
Agreement on Tariffs and Trades), dat de huidige internationale handel regelt, bracht
het uitdrukkelijk ter sprake in Art. 7: ‘De leden erkennen dat
tewerkstellingsmaatregelen terdege rekening dienen te houden met het recht van
de arbeiders volgens de verklaringen, conventies en akkoorden tussen de regeringen
onderling afgelegd of afgesloten. Zij erkennen dat het in het gemeenschappelijk
belang van alle naties is faire arbeidsnormen, evenredig met de produktiviteit, tot
stand te brengen en in stand te houden, en op die wijze de lonen en de
arbeidsvoorwaarden te verbeteren voor zover de produktiviteit dit toelaat. De leden
erkennen dat niet-faire arbeidsvoorwaarden, vnl. in de produktie voor de uitvoer,
moeilijkheden veroorzaken in de internationale handel. Daarom zal elk lid alle
aangepaste en haalbare maatregelen nemen om dergelijke voorwaarden binnen
zijn territorium op te heffen’.
Ook de realisatie van het internationale evenwicht tussen arbeidsproduktiviteit
en arbeidsvergoeding laten wij over aan semi-automatismen die af en toe bewust
bijgestuurd worden. Daarin speelt o.a. de monetaire politiek een belangrijke rol. In
eerste instantie egaliseren de (vrije) handelsstromen automatisch én de prijzen én
de loonkost tussen de industrielanden. Immers, onderstel even dat, al blijft hun loon
gelijk, zowat alle producenten in een land harder gaan werken (wijs is dat niet, maar
het komt voor). Hun produkt wordt beterkoop, de export stijgt, de betalingsbalans
vertoont een overschot. Het land produceert te veel en verbruikt te weinig. Door een
muntaanpassing (in dit geval een revaluatie) wordt de koopkracht van deze
producent-verbruiker verhoogd, zijn concurrentiekracht verlaagd en het evenwicht
produktie-verbruik hersteld.
Deze monetaire mechanismen zorgen niet alleen voor een evenwichtige
betalingsbalans, maar eveneens voor vergelijkbare loonkosten tussen de
ondernemingen onderling. Dit laatste is een belangrijke constatering: in dat systeem
werken alle ondernemers - in principe - onder ongeveer gelijke
loonkostenvoorwaarden. Hun gezonde en ‘faire’ concurrentie berust dan alleen op
verschillen van ‘natuur’ (klimaat, geografische ligging, enz.) en ‘cultuur’
(vakmanschap, organisatietalent). Dat zijn (of waren) de klassieke ‘comparatieve
voordelen’. Monetaire mechanismen en monetaire politiek zijn dus - althans in een
evenwichtig systeem als tussen de industrielanden - tevens loonmechanismen en
loonpolitiek. Ze zijn een efficiënt instrument van ‘fair loon in verhouding tot
produktiviteit’, ‘fair verbruik in verhou-
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ding tot produktie’, ‘faire concurrentievoorwaarden voor iedereen gelijk’. Zo komt
het dat wij in onze internationale betrekkingen twee primaire gedragsregels
vooropstellen:
- zo vrij mogelijke handel (kostenefficiëntie);
- zo evenwichtig mogelijke betalingsbalans (circuitefficiëntie).
Deze gedragsregels zijn a.h.w. politieke reflexen geworden. Maar bestaan er op
politiek en wetenschappelijk niveau niet soms bepaalde schijnbaar verworven
inzichten die - ten onrechte - definitieve reflexen worden?

De nieuwe contradicties van de ontwikkelingseconomie
Alle voorgaande concepten en gedragsregels vormen een helder en samenhangend
systeem binnen de nogal homogene groep van de Industrielanden. Op wereldvlak
echter - in de betrekkingen tussen de zeer heterogene Industrie- en
Ontwikkelingslanden - moeten de contradicties en verstoringen vandaag onmiddellijk
opvallen. Binnen de politieke grenzen van de Industrielanden eisen of handhaven
wij een fair hoog loon in evenwicht met de hoge produktiviteit. Buiten die politieke
grenzen geldt als enige regel: ga je gang! Daar mag je als ondernemer arbeid aan
een spotprijs kopen en ze zijn je er ginds nog dankbaar voor ook! En deze
arbeid-aan-een-spotprijs, verrekend in het eindprodukt, mag je vrij op onze markt
brengen. Men zal je zelfs vieren om je efficiënte combinatie van de produktiefactoren,
je kortzichtige collega's en arbeiders ten spijt, die dit een bedenkelijk spel met twee
maten en twee gewichten vinden.
Wij kunnen deze contradictie nog scherper doen uitkomen. Wij zouden het
monsterachtig vinden - zelfs louter economisch gezien - dat er bij ons rond onze
fabrieken werkkampen voor gastarbeiders werden opgericht, waar binnen de
omheining slechts lonen van B. fr. 50 of B. fr. 100 werden uitbetaald. Maar over het
feit dat juist dàt in een ontwikkelingsland gebeurt, stellen wij ons blijkbaar geen
vragen. Of de fabriek naar de goedkope arbeid verhuist dan wel die arbeid naar de
fabriek, maakt economisch gezien (op de vervoerkosten na, die veelal te
verwaarlozen zijn) nauwelijks een verschil uit.
Waar blijft dan in dit systeem het vergelijkbare en wederzijds weldadige voordeel
van de klassieke (vrije) handel? Een zeer lage tegen een zeer hoge toegevoegde
arbeidswaarde kan bezwaarlijk tot een evenwichtig vergelijkbaar voordeel leiden.
Dat wordt een heel bedenkelijke zaak. En niet alleen voor de ontwikkelingslanden.
Een tijd lang kan de lage toegevoegde waarde (de lage lonen) uit de
ontwikkelingslanden het hart van de consument in de industrielanden verblijden,
maar diezelfde consument ervaart als producent die lage lonen van de
ontwikkelingslanden als een moordend concurrentiewapen, dat tegelijk tegen zijn
arbeid is gericht én de koopkracht van zijn handelspartner zeer laag houdt.
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De contradicties zijn onmiskenbaar. Even duidelijk is de kern van de zaak: arbeid
dient altijd in verhouding tot de produktiviteit te worden betaald, of er komt narigheid
van voor alle partijen. In de ontwikkelingseconomie wordt arbeid evenwel (vaak)
niet naar produktiviteit betaald. Het vervelende is echter dat wij moeten constateren
dat het niet anders kan. De ontwikkelingslanden hebben immers niet onze ervaring
van de geleidelijke groei van de technologie. Zij zitten meteen in de 20e (bijna 21e)
eeuw. Hoge technologie wordt zonder overgang verbonden met arbeidsvoorwaarden
uit de steentijd (het beeld is nauwelijks overdreven). Er ontstaan overal eilanden
van vergevorderde technologie in een zee van nog zeer lage arbeidswaarden. En
het kan niet anders. Ze hoeven toch niet eerst Watts stoommachine uit het museum
terug te halen. En wij kunnen in een milieu waar nog vrijwel iedereen zijn
maniokveldje met een hak bewerkt, niet aan enkele geprivilegieerden B. fr. 2.000
per dag gaan betalen. De kloof tussen technologie-produktiviteit enerzijds en
arbeidskost-koopkracht anderzijds blijkt - in aanzienlijke mate - inherent aan de
ontwikkelingseconomie zelf. Deze economie is dus in wezen disharmonisch: een
internationale arbeidsverdeling die wezenlijk steunt op de lage loonkost in de
Ontwikkelingslanden, kan niet probleemloos blijven.
Op dit punt van de analyse aangekomen, zouden wij nog eens bij ‘het boekje’ te
rade kunnen gaan. Volgens de wetten van Ricardo, Ohlin e.a. blijft de internationale
arbeidsverdeling voor allen een weldaad als de laaggeschoolde arbeid, die nu
eenmaal goedkoop is, maar voorbehouden blijft aan eenvoudige, weinig
gespecialiseerde taken. Dit weldadig mechanisme van de arbeidsverdeling werd
echter bedacht - en blijkt slechts geldig - binnen een relatief homogeen systeem.
Natuurlijk zijn er binnen de E.E.G.-landen nog streken met een ondermaats inkomen
en laaggeschoolde beroepen. Daarbij werd echter het evenwicht tussen produktiviteit
en arbeidskost nooit op extreme wijze en grote schaal verbroken. Historische en
sociale communicatie bewerkten een vrij grote homogeniteit. Mocht dit evenwicht
wel ernstig verbroken worden, dan zouden ook binnen ons systeem daaruit benarde
situaties en conflicten voortkomen. Ontwikkelingslanden en Industrielanden zijn
evenwel volkomen heterogene systemen. In de meeste gevallen was en is het
evenwicht van meet af aan al verbroken.

De mechanismen van de circuitverstoring
Aan de hand van een paar becijferde modellen kunnen wij de mechanismen van
een fatale circuit-verstoring nog duidelijker demonstreren. We bekijken
achtereenvolgens het produktieproces en het internationaal circuit.
Wat gebeurt er in het produktieproces? In een intern-Belgisch produktieproces
voor textiel werkt b.v. een machinemaker (zijn bijdrage wordt vergoed door een
jaarlijkse afschrijving) samen met acht arbeiders die aan de
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machines het eindprodukt voortbrengen. Het gemiddelde loon stellen wij gelijk aan
10, de winst is eveneens 10 (10% op een kapitaal van 100) en wordt bestemd voor
expansie (en belandt aldus bij een tweede machinebouwer). De waarde van het
eindprodukt wordt: 10 (afschrijving) + 80 (arbeid aan eindprodukt) + 10 (winst) =
100 totale toegevoegde waarde (inbegrepen de interne koopkracht tevens besteding).
Nu gaat dit bedrijf naar een Ontwikkelingsland, waar de loonkost tussen 0,1 en
1 (ten opzichte van 10 in eigen land) ligt. De produktwaarde wordt nu: 10
(afschrijving) + 0,8 tot 8 (arbeid aan eindprodukt) + 10 (winst) = 0,8 tot 28 totale
toegevoegde waarde. De interne koopkracht bedraagt in het OL slechts 0,8 tot 8
waar het in het IL 80 bedroeg!
Naast de (door arbeid) toegevoegde waarde moet ook de grondstof verrekend
worden. In beide gevallen is dit b.v. 100, wat de totale kostprijs in het IL en het OL
op respectievelijk 200 en 128 brengt. Dit is inderdaad vandaag bij benadering het
reële kostenverschil tussen textielprodukten van bepaalde E.E.G.-landen en hun
Aziatische concurrenten! Voor de verdeling van de koopkracht evenwel is de
toegevoegde waarde determinerend. In een normaal produktieproces, binnen een
vrij homogeen systeem als dat van de IL, ontwikkelt zich een koopkracht voor het
totaal van de produktie in evenredigheid met de arbeidsbijdrage. In de
disharmonische economie blijft de koopkracht van de armere partner onevenredig
(eventueel extreem) lager. Die economie schept weinig - mogelijk extreem weinig
- lokale koopkracht. Er is dan een abnormaal grote (want abnormaal goedkope)
exportstroom nodig vanuit het OL om een goed uit de IL te kunnen betalen, waarin
een normale (d.w.z. veel duurdere) arbeidswaarde geïncorporeerd is. Voor de OL
is deze stroom armoedebestendigend, voor de IL is hij niet alleen
consumptiebevorderend maar, zoals nu blijkt, ook crisisverwekkend. De
OL-concurrentie wordt moordend, terwijl de OL-koopkracht voor het IL-produkt (te)
gering blijft.
Als de menselijke geest enige aanleg voor evidenties had, dan zouden wij deze
ontwikkeling van meet af aan hebben door gehad. Extreem goedkope arbeid kan
slechts heel weinig dure arbeid kopen. Arbeidsverdeling met een extreme dispariteit
in de toegevoegde waarde voert tot de ons bekende rolverdeling van nijvere armoede
in de OL en werkeloze consumptie in de IL. Een tweede becijferd model demonstreert
wat met de produktie en de koopkracht van het IL en het OL gebeurt, wanneer het
OL in één sector aan ontwikkeling gaat doen. Stellen wij bij het vertrekpunt het
produktie- en koopkrachtvolume van de IL gelijk aan 100, die van het partner-OL,
met gelijke bevolking, gelijk aan 10. De loonkost in beide landen verhoudt zich als
10 tot 1. Het OL moderniseert nu één grote sector (bijv. textiel) en legt daardoor
10% af van de weg naar een volwaardig IL. De loonkost in die eerste
gemoderniseerde sector stijgt weliswaar, maar slechts van 1 tot 1,5. Maar tegelijk
wordt daardoor een produktie-eenheid van bijv. 1 aan de
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primitieve landbouw onttrokken. Een winst, gelijk aan 10% gaat rechtstreeks naar
de kapitaalverstrekker in het IL. Laten wij nu even in dit model de verdeling van
produktie, koopkracht en besteding op een rijtje zetten, in het IL en het OL, vóór en
na de eerste ontwikkelingsfase in het OL (... / ... betekent: voor/na).

Produktievolume

IL
100/100

OL
10/19 (d.w.z. + 10-1
landbouw)

Produktievolume IL
+ OL samen

110/119

Netto toegevoegde 100/101 (d.w.z. + 1
waarde
winst uit OL)
Netto toegevoegde
waarde samen
Koopkracht

10/10,5 (d.w.z. +
1,5-1 winst naar IL)
110/111,5

100/101

10/11,5

Procentueel
(van: 110/111,5)
aandeel koopkracht 90,91%/90,58%
in Tot. Toeg.
waarde

(van: 110/111,5)
9,09%/9,42%

Bestedingsvolume (van: 110/119)
in totale produktie 100/107,8

(van: 110/119)
10/11,2

Procentuele
/ + 7,8%
bestedingsexpansie

/ + 12%

Absolute
/ + 7,8
bestedingsexpansie

/ + 1,2

In deze operatie is er één cijfer dat nogal meevalt: 12% groei van de reële
koopkracht in het OL lijkt niet kwaad: de regering van een OL zou triomferen! Maar
speelt hier niet een zuiver wiskundig gezichtsbedrog? Er werd technologisch 10%
afgelegd op de weg van 10 naar 100 en de besteding steeg met 12% op de lage
vertrekbasis van 10: maar absoluut gezien verwekte een technologische groei van
10 slechts een bestedingsgroei van 2. In wiskundige termen: een (behoorlijk steile)
lineaire technische groeicurve verwekt een (aanvankelijk veel vlakkere) logaritmische
bestedings-groeicurve.
Men kan andere modellen opstellen, met een gunstiger uitgangshypothese voor
het OL (bijv. herinvesteren van winst ter plaatse) en de arbeidsvermenigvuldigers
erbij betrekken. Het wiskundig bepaalde basiskenmerk (aanvankelijk achterblijvende
koopkracht wegens logaritmische curve) blijft echter bestaan.
Uit de modellen valt veel af te leiden, maar bijzonder één cruciale vaststel-
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ling. In een ontwikkelingsfase stijgen loonkost én koopkracht trager dan de
produktiviteit. De decalage kan extreem groot zijn, en is vooral eigen aan de jongere
ontwikkelingsstadia. Dit feit van een noodzakelijk achterblijven van de koopkracht
op de produktiviteit is voor het economisch denken een uiterst belangrijk gegeven.
Dit onvermijdelijk achterblijven kan kort in drie punten worden gedemonstreerd:
1. Het wiskundig mechanisme.
In het eerste traject van ontwikkeling drukt het zeer lage doorsnee-inkomen
van de bevolking dat van de groeisectoren, terwijl die groeisectoren het
gemiddelde inkomen weinig beïnvloeden. Concreet: het eerste bedrijf dat zich
in een arm land vestigt, betaalt er, ook bij hoogste produktiviteit, gewoon de
zeer lage heersende loonkost. Dit herhaalt zich bij de daarop volgende
inplantingen, tot de gemiddelde loonkost (na decennia) die van het IL benadert.
2. Het marginaliteitsmechanisme.
Zolang in de primitieve ‘subsistentielandbouw’ een onuitputtelijke reserve
voorhanden is van mensen die met zwaar werk een onzekere 10, 20, 50 B. fr.
per dag verdienen op de eigen ‘boerderij’, kàn de doorsnee arbeidskost niet
fors stijgen.
3. De ervaringen van het verleden.
Men hoeft slechts de loonontwikkeling in België na te gaan tussen 1830 en
1914: een bijna vlakke loonontwikkeling in de lange eerste fase van
industrialisatie. Men vergelijke dit met de Indiase industrie vandaag. Het
marginaliteitsmechanisme speelt sterk in die jongere fase; syndicalisme alleen
kan het niet doorslaggevend uitschakelen.

Kenmerken van de heersende ontwikkelingseconomie
De concrete ontwikkelingseconomie blijkt dus uiteraard disharmonisch te zijn: het
evenwicht tussen produktiviteit en koopkracht wordt noodzakelijk verbroken. In het
OL is de arbeid in het produkt onvermijdelijk ernstig onderbetaald t.o.v. de
produktiviteit. De groei van de nationale koopkracht blijft decennia lang gevoelig
achter op de groei van techniek en produktiviteit. Dit wezenlijke kenmerk van de
ontwikkelingseconomie brengt onvermijdelijk een aantal andere - reeds lang
geconstateerde - kenmerken met zich.
1. De abnormale exportgerichtheid van het OL. Deze volgt uit de achterblijvende
koopkracht. Dit geldt zowel voor een anjercultuur in Kenia als voor een
confectiebedrijf in Noord-Afrika. Er bestaan zelfs contractuele verplichtingen
om 100% te exporteren, opgelegd door het OL om het lokale ambacht niet te
fnuiken.
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2. De armoedebestendiging in het OL. De lage consumptieve koopkracht en het
daaruit voortvloeiende lage nationale spaarvolume leiden tot een onoplosbare
schuldenlast van het OL. De Japanse groeieconomie ontsnapte daar ten dele
aan door haar uitzonderingspositie: Japan stond destijds alleen als land met
hoge technologie bij relatief lage loonkosten en kon uit dit soort
monopoliesituatie een zeer hoog spaarquotum opbouwen.
3. De crisistendens in de IL. De sterk asymmetrische loonverhouding betekent
dat het OL een groot volume arbeid exporteert om een klein volume arbeid uit
IL te importeren. Expansie in de IL via voldoende vervangende werkgelegenheid
uit buitenlandse vraag kan uit deze asymmetrie niet voortkomen.
Men mag gerust optimist zijn en (met het boekje in de hand) nog verdere expansie
verwachten vanwege de (deflatoire) interne IL koopkracht, die vrijkomt door de
goedkope invoer uit de OL. Er zijn naties die rustig de confrontatie met het zeer lage
loon onder ogen zien. Terecht of ten onrechte? Zij staan vooralsnog model, maar
kan de uitzondering veralgemeend worden? Het doet me persoonlijk denken aan
het ‘primus-complex’: de eerste van onze klas werd zo doeltreffend tot voorbeeld
gesteld dat we gingen geloven dat de hele klas tegelijk eerste kon zijn, als we maar
knap werden en hard werkten.
Of men nu optimist is of niet, men moet ten minste begrip kunnen opbrengen voor
de ondernemer (privé of staat) die in de crisissfeer aarzelt te investeren, vooral met
het vooruitzicht dat in principe elk transportabel produkt (ook machines, ook
matière-grise produkten) thans met uiterst goedkope arbeid gemaakt kan worden.
De combinatie armoedebestendiging (OL) + werkloosheid (IL), als resultaat van
deze arbeidsverdeling, steekt schril af tegen de weldaden die de klassieke
handelstheorie voorzag. Die nefaste combinatie is eerder een heruitgave van de
grauwe miserie en de crisissen uit onze 19e eeuw.
De belofte van weldaden werd door de praktijk bevestigd... binnen het vrij
homogene systeem van de IL! Wat loopt er dan spaak in dit handelsmechanisme
tussen IL-OL? In het uiterst heterogene systeem IL-OL wordt (bij vrijhandel) één
(unitair) goederensysteem gebaseerd op een uiterst heterogeen (dualistisch) systeem
van arbeidswaarden. De lage arbeidswaarde is niet te verzoenen met de produktiviteit
van hoog-technologie. Het circuit produktie-koopkracht wordt gestoord in de mate
waarin de verhouding produktiviteit-loonkost (onvermijdelijk) verstoord werd.

Van bezinning tot politiek
De disharmonische ontwikkelingseconomie is een historisch nieuw gegeven. Nooit
voorheen bestonden tegelijk een technologie van dit niveau, een tech-
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nologische decalage van deze omvang, en een dergelijke massale goederenstroom.
Dat er een probleem is, wordt algemeen aangevoeld. De ondernemer ziet bedrijven
ten onder gaan en vindt geen vervangende activiteiten. De arbeider uit zijn aanvoelen
van een onbillijke situatie in zijn ressentiment tegen ‘laag-loonlanden’ en
multinationals. Staatslieden nemen, samen met een geloofsbelijdenis in vrijhandel,
pragmatische verweer-maatregelen waarvan de principiële fundering onduidelijk
blijft. Sporadisch worden in de economische wetenschap ook reeds nieuwe zakken
voor de nieuwe wijn aangeprezen. De OESO heeft het probleem (betiteld als
economische-enclave-probleem) onlangs op zijn studie-agenda geplaatst. In feite
zijn we nauwelijks toe aan het ontwaren van een nieuw gegeven en nog niet aan
een bijgewerkt interpreteren van de handelsdoctrine. We zijn blijkbaar verrast door
dit nieuw economisch spel. Nadat het mercantilisme werd afgezworen, de
vrijhandelsidee doorbrak en een GATT de regels bepaalde, waren het niet langer
genadeloze gevechten, maar sportieve spelen die de wederzijdse fitheid moeten
bevorderen. We meenden het goede spel gevonden te hebben: worstelkampen op
basis van talent (natuurlijk voordeel) en training (vakmanschap). Ieder kwam aan
zijn trekken. Het vroegere wapen (loonkost-minimalisatie) was uitgebannen: het
syndicalisme had zelfs de materie (‘vrije’ loonvorming) vernietigd waaruit het wapen
gesmeed kon worden. We hadden intussen niet bemerkt dat de nieuwkomers nu
juist wél met het loonwapen aantraden. Zij kunnen het niet helpen, het is hen aan
het lijf gegroeid (disharmonische ontwikkelingseconomie, produktiviteit vooruitlopend
op loonkost). Ze zijn nog maar met enkelen, maar velen staan te trappelen van
ongeduld om mee te doen. Moeten wij weer het oude wapen bovenhalen? Dan
wordt het opnieuw een slachtpartij. Sommigen schijnen erom te vragen geslacht te
worden (post-koloniaal masochisme). Zouden we voor een nieuw spel niet beter
geschikte spelregels bedenken?
We zijn inderdaad verrast. In ons homogeen systeem konden we de
circuitefficiëntie op nationaal vlak overlaten aan syndicalisme en overheid, op
internationaal vlak aan vrijhandel en muntpariteiten. Deze semi-automatismen
functioneren niet of ontoereikend in de disharmonische economie. Intussen drijven
we voort op onze wetenschappelijke en politieke reflexen: vrijhandel en evenwicht
in betalingsbalansen als dé recepten voor het internationaal handelsverkeer.
Wat ons thans overkomt is echter niet alleen een nieuwe variant van de
concurrentiestrijd die om passende spelregels vraagt: het is vooral de zin van de
economie die opnieuw aan de orde wordt gesteld.
De technologie was in wezen een strijd tegen de armoede. Om onze armoede te
overwinnen dreven we, twee eeuwen lang, met onze machines de
produktiemogelijkheden steeds hoger op, tot het paroxysme van vandaag. Op dat
punt aangekomen ontmoet een rijpe technologie opnieuw de armoede. Het
samenbestaan van technologie en (diepe of relatieve) armoede zal
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een van de centrale kenmerken zijn van nog minstens vijf komende decennia. Zo
lang nog zullen overal ter wereld koelies te vinden zijn om moderne technologie te
bedienen voor een armoeloon: een tiende en nog minder van een technologisch
verantwoord inkomen. Een historisch toeval - de uiterst heterogene ontwikkeling
der continenten - maakte dit mogelijk en onvermijdelijk.
De meeste van onze machinetechnieken zijn tussen 10 en 100 maal efficiënter
dan de ambachtelijke techniek. Wat kan de zin zijn van de grote ‘tweede ronde’ van
kostenefficiëntie die zich aankondigt: het cumuleren van de kostenefficiëntie van
de techniek met de ‘kostenefficiëntie’ van de armoede?
De zin van de economie is toch niet het goedkoopste produkt? De zin van de
economie ligt op het vlak van de consumptie als humane behoeftenbevrediging: het
bedrijf én de kostenefficiëntie waartoe de markt het dwingt, is slechts een middel,
ook in de markteconomie.
De zin van de vrijhandel is evenmin het goedkoopst mogelijke produkt. De
vrijhandelsidee was een reactie op het steriele het laken-naar-mijn-kant-trekken van
het mercantilisme. In de geest van zijn promotors was het een middel tot
welvaart-in-belangengemeenschap.
Wordt dan, objectief gezien, de zin van economie en van vrijhandel niet ten gronde
verkracht, wanneer hoogtechnologie gecombineerd wordt met armoede-koopkracht?
Is het overdreven van een objectieve monstruositeit te spreken?
Het doel (kansen en koopkracht voor iedereen) wordt precies verkracht door het
middel (vrijhandel), bedacht om de economie te humaniseren. Het zal niet makkelijk
zijn de economie opnieuw naar haar eigenlijk doel om te buigen. Het
vrijhandelsrecept behoort vandaag de dag tot de politieke reflexen, ook in de Derde
Wereld.
Is het daarom niet de hoogste tijd dat het economisch denken opnieuw gaat
onderscheiden tussen het middel en het doel, om voor een grondige nieuwe context
de geschikte gedragscode aan te wijzen?

Alternatieven?
Wat staat ons te doen? De remedie kàn niet zijn klassieke vrijhandel en evenmin
protectionisme. Het kernprobleem is het zwaar verbroken evenwicht tussen
produktiviteit en koopkracht. Concreter uitgedrukt: de storende lage prijs en de even
storende lage koopkracht in de handelsstroom uit OL; te laag om het OL uit de
armoede te halen en om in het IL een normale structuur te vrijwaren en (voldoende
nieuwe) activiteit op te roepen. De grote opgave is het herstel van het evenwicht:
het normaliseren en optimaliseren van prijzen en koopkracht. Een redelijker
ontwikkelingstempo van OL, het behoud van normale structuren, een normaal
omschakelings-
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tempo en zo mogelijk zelfs een expansie in IL moeten daaruit volgen.
Maatregelen tot normalisering kunnen van diverse aard zijn, maar het is niet de
bedoeling hierop in detail in te gaan. Kernstuk hiervan zou logischerwijze zijn: een
stelsel van arbeidskostnormaliserende heffingen met ontwikkelingsbestemming.
Deze zijn toepasbaar bij produktie, export, import. Een dergelijk concept is in de
praktijk relatief nieuw, maar niet onbekend; het moet ten gronde onderscheiden
worden van het begrip protectie. Ook kwantitatief normaliseren van de
handelsstromen, wat indirect de prijs en de koopkracht kan normaliseren, kan
constructief zijn. Veeleer dan concrete middelen zijn het de theoretische fundering
en impuls voor een geschikte politiek die vooralsnog ontbreken.
Vanzelfsprekend is dit alles geen pleidooi voor een ondynamisch bedrijfsleven.
Maar ook de dynamiek van bedrijfsleven en produktiviteit staat machteloos tegenover
circuitstoornissen en crisiseffecten en kan deze nog verergeren. Het circuit besturen
is een opgave van de politiek en niet van het bedrijfsleven.
Het was niet onze bedoeling hier grote rampen te voorspellen: een betoog dat
een destructief mechanisme aantoont, klinkt uiteraard alarmerend. De toekomst is
onbekend. Dat in de komende decennia deze toekomst minstens ernstig-sub-optimaal
zal zijn, mogelijk ernstig crisisgeladen, indien we de disharmonie in de
ontwikkelingseconomie niet leren beheersen, dat wou deze bijdrage wel
demonstreren.
Indien we het nodige doorzicht en de nodige creativiteit kunnen opbrengen, zou
zich eens te meer de immanente rechtvaardigheid van de economie kunnen
voltrekken. Billijkheid voor anderen is ook welbegrepen eigenbelang.

Epiloog
Als ondernemer ga ik nu opnieuw begrijpen. Ik zal misschien toch naar Dakar gaan.
Er kan daar, mits nieuwe spelregels (bijv. exportheffingen of terugvloeiing van
importheffingen), een redelijke lokale koopkracht ontstaan van veel meer dan B. fr.
50 per dag. Ik zal het eerlijk Senegalees loon betalen, maar ik hoef daarmee niet
langer mijn eigen fabriek in België dood te concurreren. Het zal uitdraaien op meer
specialisatie hier en ginder. Een ruime vraag uit Senegal naar investeringsgoederen
kan ook een aantal van mijn mensen doen overschakelen. En wat ik meende te
weten over de weldaden van normale internationale handel en een faire hoge
arbeidskost, blijkt tenslotte toch juist te zijn.
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Boeken van vrouwen
L. Geerts
Welke boeken van vrouwen zijn representatief voor de voorbije jaren? Om te
beginnen heb ik wat van vóór 1970 dateert, weggelaten. Vervolgens heb ik naar
een bruikbare rangschikking gezocht. Ik begin met enkele uitgesproken feministische
verhalen en romans en laat de ‘linkse’ daarbij aansluiten, waarbij ik met ‘links’ hier
zowel ‘sociaal geëngageerd’ als ‘experimenteel van vorm’ bedoel. Dan volgt een
overgangsliteratuur naar de meer traditionele vormgeving, die loopt van de naïeve
over de professionele naar de hoog gekwalificeerde vorm.
Martien Carton, Een vrouw is een vrouw is een vrouw, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1975.
Anja Meulenbelt, De schaamte voorbij, Van Gennep, Amsterdam, 1977.
Mireille Cottenjé, Lava, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1973.
Lucienne Stassaert, Het Stenenrijk, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, en
Sonneville, Brugge, 1973.
Lidy van Marissing, Ontbinding, Van Gennep, Amsterdam, 1972.
Lidy van Marissing, De omgekeerde wereld, Van Gennep, Amsterdam, 1976
Laurie Langenbach, Geheime liefde, Peter Loeb, Amsterdam, 1977.
Monika Van Paemel, Marguerite, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1976.
Hannes Meinkema, De groene weduwe, Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1977.
Hieke de Jong, Dwaaltuin, Uitg. Agathon, Bussum, 1976.
Ethel Portnoy, Steen en been, Meulenhoff, Amsterdam, 1971.
Ethel Portnoy, De brandende bruid, Meulenhoff, Amsterdam, 1974.

Een vrouw is een vrouw is een vrouw van Martien Carton (de auteur van het Groene
Boekje voor Meisjes, 1974) en De schaamte voorbij van Anja Meulenbelt (die vroeger
al Feminisme en Socialisme publiceerde) horen duidelijk in de eerste categorie
thuis. Daarna wordt de indeling al moeilijker. Ook Mireille Cottenjé, die met haar
Eeuwige Zomer (1970) vroeger al een repliek bracht op een masculinistisch boek,
Indian Summer van Jef Geeraerts, hoort kennelijk in het feministische kamp thuis:
haar Lava is een antwoord
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op Geeraerts' Gangreen-gebral. Meer sociaal dan feministisch geëngageerd, al
steekt ze ook haar vrouwelijke stekels op, is Lucienne Stassaert; Het Stenenrijk is
bovendien, zoals haar vroeger werk, een taalexperiment. Een kristallisatiepunt van
de eerst en vooral socialistische, dus ook feministische, maar ook sterk experimentele
richting vormt Lidy van Marissing; in even sterke mate als J.F. Vogelaar koppelt zij
engagement en originele vormgeving aan elkaar en, zoals Anja Meulenbelt het
feministische, domineert zij het experimentele krachtveld.
Ook tussen deze groep en de meer traditionele zijn de grenzen zwevend. Zo zou
je Laurie Langenbachs Geheime liefde best kunnen zien als een experiment met
de clichés van de damesroman. Monica Van Paemel, van haar kant, koos een vrij
originele vorm, zonder daarom direct te experimenteren. Vaster, professioneler van
vorm, en daardoor soms wat levenloos aandoend, zijn de verhalen van Hannes
Meinkema, De groene weduwe. Meinkema laat heel wat vrouwelijke hopeloosheid
zien, zodat ze wel eens verward wordt met de stilistisch gekoesterde treurigheid
van Mensje van Keulen. Deze laatste laat ik onbesproken. Meinkema heb ik
verkozen, niet omdat ze, zoals Van Marissing of Meulenbelt, een beweging
kristalliseert, maar om de mode van de treurigheid dan toch een plaatsje te geven.
Een beetje buiten alle strekkingen, hoewel toch vol feministische, sociale,
experimentele en heel klassieke ingrediënten, staat Dwaaltuin van Hieke de Jong,
een ogenschijnlijk naïef verhaaltje over een simpele vrouw in een sprookjeshuis,
maar het heeft een heel eigen zelfstandigheid en onverwacht hevige
schrijf-lees-momenten. Daardoor staat het al dicht bij wat ik de ‘elitaire’ literatuur
zou willen noemen, het soort literatuur dat Ethel Portnoy maakt. Deze antropologe,
die beslist meer bekendheid verdient, schrijft verhalen, beschouwingen, essays,
boekbesprekingen van een heel hoog cultureel niveau. Hier worden intellectuele
ramen als wijd-open voor-ondersteld die doorgaans potdicht zitten in het literaire
huis waar we zijn als genoden aan vrouwentafelen.
Wellicht zullen de kruimels die we hier van de vrouwentafel opvangen, door
sommige feministen als bakstenen of molotovcocktails worden teruggegooid. Ze
schijnen nog gelijk te hebben ook: wie schrijft er ooit over ‘boeken van mannen’?
Wat hebben vrouwen dan gemeen, dat ze zo dringend samenhoren? Soms iets
méér dan homofielen, negers, gehandicapten en andere minderheidsgroepen?
Natuurlijk niet, maar ook niets minder dan realisten, romantici, experimentelen,
vijftigers, Latijnsamerikanen, critici of welke groep ook die (gemakshalve?) als groep
kan worden gezien. Gek, dat juist de gangmakers van de neo-feministische beweging
zo gevoelig zijn voor het feit dat je vanuit die beweging tot een re-evaluatie van
‘vrouwen’ overgaat. Mijns inziens worden vrouwen, mede als gevolg van de
neo-feministische golf, in de literatuur zeker niet gediscrimineerd; ze hoeven zich
helemaal niet inferieur of verkrampt superieur aan te stellen. Een an-
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dere discriminatie - die tegen Vlaamse auteurs in de Nederlandse publicistiek - lijkt
mij veel reëler en ernstiger. Daarom maak ik hier geen onderscheid tussen Vlaamse
en Nederlandse vrouwelijke auteurs.

Martien Carton
Het Groene Boekje voor Meisjes was een mediasuccesje: 30.000 exemplaren. De
titel van Cartons nieuwe werk, Een vrouw is een vrouw is een vrouw, die verwijst
naar ‘a rose is a rose is a rose’ van Gertrude Stein, is een bestudeerde, geen naïeve
titel. De associatie vrouw - roos wordt erdoor kapot gemaakt; ‘das ewig Weibliche’
wordt aangetast: een vrouw is maar wat ze is. Het boek bevat zestien verhalen over
vrouwen van alle leeftijden. Daardoor krijgt het iets exemplarisch, om niet te zeggen
programmatisch: het is altijd hetzelfde met de situatie waardoor een vrouw gemaakt
wordt tot wat ze is. Meer echter dan een programma zijn deze verhalen het produkt
van aandachtige waarneming en genuanceerde zegging.
Het eerste, over een meisje dat bang is voor spinnen, is gewoon een heel goed
verhaal over een kind; de schijnbare onschuld is Cartons sterkste wapen. Ook het
tweede verhaal, over een meisje dat op een feestje waar ze een jongen hoopt te
ontmoeten, er graag al als zestien zou uitzien, is nauwkeurig waargenomen en
weergegeven, maar het bevat ook de wereldvreemde beklemming waarin zo'n
meisje gevangen zit: ruziënde ouders, een autoritaire vader, een onrealistisch ontzag
voor een of andere jongen die er zo stoer of intelligent uitziet maar die, net als haar
vader, in een andere wereld thuishoort, waar zij niet binnen kan. Op subtiele wijze
wordt de verliefdheid bekritiseerd die een gevolg is van die vervreemding.
Het derde verhaal wordt al wat scherper. ‘Het sportieve type’ is de troostnaam
die een ‘te dik’ meisje zichzelf geeft. Het beschrijft gedetailleerd al de ellende die
een vrouw voelt alleen maar omdat ze niet de perfecte modematen heeft. Het
volgende verhaaltje gaat nog scherper in op die afhankelijkheid van andermans
oordeel en van de eigen lichamelijkheid. Een meisje met een vriend, die echter ook
een gezin heeft, stopt met de pil, wanneer deze niet meer opdaagt; maar opeens
komt hij terug; dan begint de angstige wachttijd: zwanger of niet? Zo neemt Martien
Carton je handig mee in de wereld van het feminisme, zonder je eerst bang te maken
met antimasculinistische kreten.

Anja Meulenbelt
De titel van de ‘persoonlijke geschiedenis’ van Anja Meulenbelt, De schaamte voorbij,
verraadt een heel andere aanpak: Meulenbelt gaat alles zeggen, klinkt het niet dan
botst het, en met de krampachtige wil zich niet te schamen, noch voor triviale details,
noch voor eigen tekorten. Daardoor
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krijgt het niet alleen het recht, maar ook de plicht tot eenzijdigheid. Maar zo'n
zelfbeschrijving is ook gemakkelijk geneigd tot zelfverheerlijking: voorbij de schaamte
ligt de ondeugd van het eigen gelijk. Het boek - meer een rel dan een boek - heeft
dan ook nogal wat rancunes losgemaakt.

Maarten 't Hart, die het boek grondig afkraakte (en daardoor een kritisch
monument voor Anja oprichtte), kreeg half Nederland over zich heen.
Daar waren heel spitse reacties bij. 't Hart had onder meer (terecht)
betoogd dat het argument ‘ik heb mezelf in het boek herkend’ geen literair
criterium is. Daarop antwoordde Olga de Lint uit Heerlen met een ander
citaat van 't Hart (uit een recensie van De groene weduwe van H.
Meinkema): ‘Ik kan me haast niet voorstellen dat vrouwen alleen maar
op deze angstvallige wijze dingen beleven. De vrouwen die ik ken in ieder
geval geen van allen’, waaraan ze sarcastisch toevoegde: ‘Dat je ergens
niet in herkennen evenmin gehanteerd mag worden als maatgevend voor
literaire beoordeling, is vanzelfsprekend’ (Hollands Diep, 18 juni 1977).
Doorgaans waren de reacties heel emotioneel. 't Hart werd gedegradeerd
tot de antifeminist par excellence: ‘Toe, Maarten, neem wat kritische
afstand en zolang je die afstand nog niet op kunt brengen, bespreek dan
geen feministische werken! Of doe het openlijk onder het motto: “En al
wat rokken draagt, zal gehaat worden”’ (ibid., 12 februari 1977).
Het zal de lezer ontgoochelen, hier te vernemen dat de waarheid van Anja Meulenbelt
in het midden ligt. Zoals Annie Romein, toch ook een vrouw, in het vrouwenblad
Opzij (april 1977, p. 24) betoogde, is het boek van Meulenbelt niet zo goed
geschreven, a-literair zelfs. Het is echter niet het grootste bezwaar: die a-literaire
aanpak heeft juist het voordeel dat emoties en vaak verdrukte primitieve reacties
raak en direct op papier komen, en dat is dan toch weer een literaire kwaliteit. Erger
is het onpersoonlijke jargon waarin hier geschreven, wellicht ook gedacht wordt: ‘Ik
ben aan het afkicken van mijn werk, alsof ik op speed heb gewerkt. Roofbouw op
mijn lichaam dat is afgepeigerd terwijl mijn hersens op volle toeren draaien’ (p. 34).
Het valt te vrezen dat al die zelf-herkenners hoofdzakelijk dat jargon herkennen,
het branie-achtige jargon van elke sociale-academie-student met meer lef dan
verstand, en niet de Anja achter de formulering. Of dat ze klakkeloos de clichés
beamen, zelfs een feministisch cliché als het volgende: ‘In Aubenas zie ik een
aanplakbiljet van de Franse CP. Eerst vind ik het mooi. Vrouwenhoofden, de tekst:
zoveel duizend vrouwen agiteren mee met de communisten. Een mooi affiche,
eindelijk aandacht voor vrouwen. Tot ik na ga denken. Zou er ook gestaan hebben
zoveel mannen agiteren mee met de communisten? Blijkbaar zijn communisten
mannen en mogen vrouwen meedoen’ (p. 37). Een opmerking als deze haalt niet
eens het niveau van het bekende antifeministisch grapje: zegt de ene verhongerde
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man in de woestijn tegen de andere: ‘maar als we juist daarom mevrouw niet eerst
opeten, is dat ook weer discriminatie’.
Het jargon, de clichés maken Anja Meulenbelt als auteur kleiner, een pathetisch
figuurtje, dat harder roept dan nodig is. Maar daar staat tegenover dat zij zich voor
het jargon en de clichés niet schaamt en zo komt ze wel degelijk van achter haar
tekst zelf naar voren. Haar verhaal is dat van vele meisjes die te vroeg en te naïef
trouwen en kinderen krijgen, die door een onverantwoordelijke (want ook te jonge)
man meegesleurd worden in steeds goorder ellende. Tegelijk is het een tegenbeeld
van wat er in de werkelijkheid gebeurt: het herstel van een kapotgemaakt
zelfvertrouwen, het taaie gevecht om uit de rotzooi op te staan, de hardheid die
daarbij nodig is, het lef uiteindelijk om een plaats in de wereld op te eisen. En
ondanks het jargon, ondanks de clichés, of juister via deze media groeit haar
ontvoogding. Daarom heeft dit boek zo veel kwaliteiten die op tekorten lijken: het is
door en dank zij zijn tekorten tot stand gekomen. En dat weigert iemand als Maarten
't Hart te zien.

Mireille Cottenjé
Iets van die uitdagende eenzijdigheid en veel van de bij vrouwen bestaande
gevoeligheid voor het mannelijke waarde-oordeel zit ook in Lava van Mireille Cottenjé.
Ook hier wordt de vrouw het slachtoffer van een egoïstische, zelfdestructieve man,
een kolonist in de vroegere Belgische kolonie (vergelijk Geeraerts' Gangreen). Ook
hier wordt de man een karikatuur van ongevoeligheid, machtswellust en drankzucht.
Alleen probeert Cottenjé iets te redden van de mysterieuze werkelijkheid die liefde
heet, doordat zij in haar heldin (de ik-persoon) telkens weer de oorspronkelijke
genegenheid laat zegevieren en in de karikaturale man iets van een onverwoestbare
binding weet te suggereren. Lava heeft niet te lijden onder het neo-feministische
jargon, wel onder moralistische naïviteiten, maar dat heeft dan weer te maken met
de nogal abstract morele opvattingen die haar mannefiguur erop nahoudt (bijv.
principieel verwerpt hij coïtus tijdens de zwangerschap). Het verhaal is rechtlijniger,
tegelijk menselijker van toon, maar het mist de directe echtheid van Meulenbelt.

Lucienne Stassaert en Lidy van Marissing
Met Lucienne Stassaert in Het Stenenrijk bereiken we het terrein van het literaire
experiment. Haar pogingen om de dingen anders te zeggen dan met een fraai
gecomponeerd verhaaltje, hebben niets te maken met een vrijblijvend
l'art-pour-l'art-spelletje; maar ze hangen nauw samen met de bedoeling een
vervreemding te scheppen waardoor sociale relaties onthuld kunnen worden. Zo
vertrekt het verhaal Maar dit is erger van een fait-divers
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uit de krant: een 71-jarige vrouw sterft van honger op haar appartementje en haar
lijk wordt pas na twee maanden ontdekt. De kranten vermeldden er nog bij: ‘Van
honger sterven is vreselijk, maar de eenzaamheid is nog erger’; dat had de vrouw
namelijk nog in haar dagboek geschreven. Stassaert probeert de bewustzijnsstroom
van die vrouw vast te leggen en tevens die stroom woorden zo te structureren, dat
hij een verantwoording bevat voor dat onbegrijpelijke gedrag: niet meer willen eten.
Er zit een walging achter tegenover de vraatzucht van het leven zelf: ‘als er aan dit
onophoudelijk drinken, slurpend bezitten, bijtend nemen nooit een einde komt... is
dàt dan de reden waarom zij het niet meer verdragen kan, soms haar arm optillend
om het schrift te nemen, op te tekenen (voor wie? voor welke mens?) hoe lang het
gevecht met de honger duurt, op zoek naar een spoor, een omtrek van de
eenzaamheid’ (pp. 12, 13, 14). De walging voor de vraatzucht van de mens gaat
gepaard met een scherp besef van de eigen eenzaamheid: ‘de trappen afdalen,
zich niet meer om hun begrip of hun medelijden bekommeren, integendeel
verwonderd blijven dat zij haar nog niet helemaal tot de doden rekenen of dit althans
met hun schaarse woorden niet openlijk laten merken, haar met een fluwelen
minzaamheid bekledend als was zij naakt, moesten zij voor haar verhullen wat de
toekomst was en hun knikken grenst aan minachting, dàt hebben ze haar dan toch
misdaan, het knagen van die onrust, van het besef dat ze nutteloos was’. Deze
eentonig voortdreinende stijl past volkomen bij de ervaring die de auteur wil
oproepen: de zinloosheid van een wezen dat zichzelf zo nutteloos voelt, dat het niet
eens meer wil deelnemen aan de meest primaire levensfunctie, eten. Men kan
zeggen dat dit een extreme, vergezochte situatie is. Stassaert heeft daarom het
krantebericht vóór haar tekst gezet.
Lidy van Marissing bedient zich in Ontbinding van een even extreme situatie: het
bewustzijn van iemand die de ontbinding van het eigen lichaam meemaakt. Ook
hier zit een krantebericht als aanleiding in de tekst verwerkt. ‘/ - correspondent, 14
maart - in wijk d. heeft een 71-jarige vrouw drie weken dood in een stoel gezeten
zonder dat haar 66-jarige inwonende zuster iemand heeft gewaarschuwd’. Ook hier
worden flarden gedachten, woorden uit de bewustzijnsstroom van de tot ontbinding
overgaande vrouw (Geertruide) en van haar zuster (Joosje) gereconstrueerd in een
experimentele vorm. Bovendien groeit dit aan met allerlei andere associaties: een
mongooltje dat door spelende kinderen in een put is geduwd, schijnbaar onschuldige
plagerij; een spin die een vlieg vangt... Maar ook andere kranteberichten duiken op:
over folteringen in de Derde Wereld, politiebrutaliteit bij een betoging, details over
ontbladeringstechnieken...
De programmatische toelichting van de auteur luidt: ‘Dit boek is problematies voor
zover het zelf nog deel uitmaakt van dat waartegen het zich verzet. Het tracht de
konsekwenties te trekken uit een theoretiese ontwikkeling (van Marcuse naar Marx:
van kritische afzijdigheid naar daadwerke-
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lijke partijdigheid). Al schrijvend/lezend wordt deze beweging zichtbaar als de lijn
van Beckett naar Brecht: van verstikkend isolement - tot de kin weggezakt zijn in
nat zand - naar zicht op bevrijdende samenwerking (p. 149). De dode vrouw, het
mongooltje, de vlieg in het web, net zoals de vrouw die niet meer wil eten bij
Stassaert, doen inderdaad aan het wanhopig absurdisme van Beckett denken, van
Kafka ook, die twee wondermooie bloemen van een samenleving in ontbinding.
‘Ontbinding’ verwijst volgens Van Marissing niet alleen naar het ontbindende lichaam,
maar ook naar de poging om flarden uit de wereld (de ingelaste stukjes over foltering,
vervolging, oorlog), te analyseren. ‘In de montage kan niet alleen de auteur zijn
commentaar kwijt, ook de lezer wordt via het vervreemdingsmoment aangezet tot
meningsvorming... Het wegdrijven uit de realiteit via vereenzelviging met de
romanfiguur wordt verhinderd... Via de montage kan de schrijver zijn lezers uitdagen,
tot stellingname dwingen. Zo kan literair materiaal, dat artistieke vooruitstrevendheid
koppelt aan een politiek progressieve tendens, een leermiddel zijn’ (p. 146). Het
experiment is hier, net als bij Stassaert, niet esthetisch bedoeld, maar functioneel:
enerzijds om extreme bewustzijnstoestanden in taal om te zetten en anderzijds om
een vervreemdingseffect in te bouwen.
Met De omgekeerde wereld gaat Van Marissing die weg consequent verder. Dit
is een ‘leesboek voor de middengroepen’, waarmee ze die bevolkingslagen bedoelt
die feitelijk tot de loon-afhankelijken behoren, maar die zich identificeren met de
bezittende klasse. Dit is helemaal geen ‘creatieve’ tekst meer, maar een collage
zonder bronvermeldingen. In achtentwintig hoofdstukjes worden uitspraken
bijeengebracht telkens over één bepaald aspect. Zo behandelt Hoofdstuk Een,
Stillevens, de visuele vervreemding in onze samenleving, de opvatting van Guy
1
Debord over ‘la société-spectacle’. Zowel de indringende werking van een World
Press Photo als de giftige vervreemding in de cinema komen erin aan bod; citaten
uit serieuze essays en fragmenten uit populaire teksten staan naast elkaar; daaruit
springen vonken over van de naïeve tekst naar het theoretische concept. Eén
voorbeeld: ‘De mens leeft nog steeds niet, maar kijkt’ wordt geconfronteerd met
‘Marie zette glimlachend haar glas neer, en dat was de tweede keer die middag dat
ze me aan een filmster deed denken’ (pp. 20-21). Met dergelijke collages probeert
Van Marissing het valse bewustzijn van de ‘middengroepen’ aan te randen.
Van Marissing is illusieloos: ‘De massa leest geen boeken. Deze situatie is niet
te versimpelen tot een kwestie van “onverstaanbare moderne literatuur”. Wie
noodgedwongen leeft om te werken stelt evenmin belang in eenvoudige verhalen,
hij leest liever foto-onderschriften’ (p. 148). Ze onder-
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Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967; Ned. vert. De Spektakel Maatschappij, Het
Wereldvenster, Baarn, 1976.
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kent ook de moeilijkheid van deze experimentele richting: ‘Dit boek is problematies
voor zover het zelf nog deel uitmaakt van dat waartegen het zich verzet’. De
experimentele auteur staat voor een dilemma: is hijzelf zo lucide, dat hij aan zijn
medemensen kan gaan voorhouden, hoe de wereld in mekaar behoort te zitten?
Zo ja, hoe vermijdt hij dan de paternalistische houding tegenover zijn lezers? Zo
neen, hoe ontsnapt hij aan de verwarring en onzuiverheid van het
schrijven-in-verwarring? Ondanks dit dilemma zijn de teksten van Stassaert en Van
Marissing voor wie eraan wil werken, echte leesavonturen.

Laurie Langenbach
Met Geheime Liefde van Laurie Langenbach sta je voor een raadsel. Is het een
bewust experiment in de trant van Lidy van Marissings De omgekeerde wereld of
misschien van Het verraad van Rita Hayworth, waarin de Argentijnse auteur Manuel
Puig beschrijft hoe de film het bewustzijn van straatarme Latijnsamerikanen bewerkt?
Is het een poging om met de clichés van de société-spectacle, van de
filmromance-denkwereld een liefdesverhaal te scheppen? Of gebruikt Laurie
Langenbach die clichés heel naïef en denkt ze dat ze een heel eigen taal spreekt?
Dit laatste vermoedelijk.
‘Ik keek in de spiegel. Streek een verdwaalde lok van mijn voorhoofd. Nam een
trek van mijn sigaret. Bracht bedachtzaam wat kersenrode lippenstift aan. Keek uit
het raam. Karakterloze, weke sneeuwvlokken ploften tegen het venster’ (p. 7). In
elk van deze zinnen doet deze heldin aan een filmster uit de begintijd van Françoise
Sagan denken. En in die trant is het hele boek geschreven. Ook het thema liegt er
niet om: de ‘geheime liefde’ heeft niets van de verborgen geilheid in een bordeel
bijvoorbeeld, maar is gewoon de verzwegen liefde, de liefde die nooit uitgesproken
wordt. ‘Nauwelijks was ik binnen of ik begon te tintelen. Er was iets, er was iemand...
een onverklaarbare onrust nam bezit van mij. Mijn blik werd getrokken naar een
jongeman’. Twee jonge mensen die zielsveel van elkaar houden, maar hun liefde
nooit zullen bekennen: een onwezenlijk romantisch spelletje van elkaar ontmoeten,
nietszeggende woorden wisselen, meestal vijandig, soms vriendelijk, een enkele
keer zelfs samen naar bed, maar geen binding. Even onwezenlijk als de
liefdesavonturen in de cinema van de jaren vijftig. En het is verdomd raak: nergens
valt de auteur uit de clichés, zelfs niet bij de psychologische motivatie: ze zijn alletwee
zo trots, dat ze hun liefde niet kùnnen bekennen. Is dat niet een rake weergave van
de hypocriete sfeer rond filmdiva's en playboys, die in hun hooghartige schoonheid
ongenaakbaar zijn? Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het bewust zo geschreven is,
maar het blijft een opmerkelijk boekje.
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Monika Van Paemel
Na Amazone met het blauwe voorhoofd (1972) en De confrontatie (1974) verrast
de rijpheid van Marguerite van Monika Van Paemel niet meer. Van Paemel tracht
in het reine te komen met haar herinneringen aan een bazige, hooghartige en taaie
grootmoeder, het soort helleveeg dat je alleen nog tegenkomt op heel oude
familieportretten, zoals dat van Marguerite Luchard door Claude Julien (Museon
Arlaten, Arles), dat op de omslag is afgebeeld.
Daarmee is al direct een van de vele technieken aangeduid waarmee deze auteur
met groot gemak werkt. Tijdens een met tegenzin begonnen bezoek aan het
museum, temidden van allerlei prettige opmerkingen over wat er te zien is, blijft ze
opeens versteend staan: ‘En dan draai je je om en sta je oog in oog met haar. Ze
kijkt je nog altijd even boosaardig en ironisch aan, de mondhoeken spottend
neergetrokken. “Héwel?” Dat is niet mogelijk. Maar ontkennen helpt niet. Haar
gerimpelde huid, de stekende ogen, de onmiskenbare pose van het hoofd. Zover
ben ik dus moeten gaan om haar weer tegen te komen. Levend en beledigd. De
vermomde petemoei. De dwingeland. De onverwoestbare vrouw’ (p. 120).
Met dergelijke associatieve middelen wordt deze confrontatie met de grootmoeder
geen rechtlijnig verhaal, eerder een reeks scherven van herinnering, van
levensgevoel, van actuele ervaring, van bespiegeling, een reeks die geen werkelijke
eenheid vindt, tenzij in de soms rake, soms slordige, maar altijd vlinderende stijl.
Bij Van Paemel staan geen moralistische frazes, tenzij als aanleiding tot spot of
als citaten uit de puberteit. De eenheid is geen idee, geen moraal, geen verhaal;
de eenheid is het wisselende levensgevoel en de dans van nieuwsgierige fragmenten
omtrent de grootmoeder. In die zin is het een van de meest vrouwelijke boeken van
de hele periode, indien je vrouwelijk wil verstaan als niet-mannelijk: niet-ideologisch,
niet-eenzijdig, niet-vastgepind op één overtuiging, niet-sloganachtig, allemaal
kenmerken die de feministen van de mannen hebben overgenomen. Van Paemel
behoort tot een generatie die met vrouwelijk zelfbewustzijn leert leven; maar ze blijft
liever intuïtief, genuanceerd, onvatbaar, niet op één nest te vangen, ze heeft wat
vroeger ‘vrouwelijke grilligheid’ heette en waaraan vrouwen haar enorme
weerstandskracht danken, mannen breken sneller in de eenzijdigheid van hun
levensgevecht, in de monotonie van hun intellectualisme. In die zin is de oude
Marguerite duidelijk te kern van het boek: een man-wijf, maar met onverwachte
inconsequenties, uitingen van die beweeglijkheid die deze man-vrouw zo sterk
maakt als het riet.
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Hannes Meinkema
Beslist niet naïef, maar geschoold in de - vooral Angelsaksische - verteltechniek is
Hannes Meinkema, zowel in haar romans De maaneter en En dan is er koffie als
in de verhalenbundels Het wil nog maar niet zomeren en De groene weduwe. Wat
Jan Geurt Gaarlandt in Vrij Nederland schreef, is erg dom, alleen maar typisch voor
de opzettelijke giftigheid van veel literaire kritiek in het Noorden: ‘Hannes Meinkema
lijkt een beetje op een gehandicapt kind van Hans Plomp en Mensje van Keulen’.
Dat is net niet het geval: Meinkema is intelligenter dan die twee en ze verzuipt niet
in de gewilde treurigheid van Van Keulen. Haar thema is de vrouw in allerlei vormen
van onderdrukking: het misbruikte bakvisje, dat nu eenmaal is opgevoed om misbruik
uit te lokken; de ‘groene weduwe’, een vrouw wier kinderen het huis uit zijn en die
onhandig achterblijft en daardoor domme dingen doet (of prettige dingen, maar
doorgaans is dat hetzelfde): ze laat zich verleiden door een gevelschilder. Het
mooiste verhaal, dat het dichtst bij En dan is er koffie staat én bij Meinkema's eigen
situatie, is dat over een familiefeest, Trouwdag. Hier bokst ze, als aangetrouwd en
geëmancipeerd familielid, op tegen alle bekende en onbekende verwachtingen van
een conservatieve schoonfamilie. Dit is een heel reëel soort treurigheid. En heel
snibbig-geestig verteld. Bepaald niet minder feministisch dan Carton en nog minder
opzettelijk.

Hieke de Jong
Dwaaltuin, een heel apart verhaal, verheft de grilligheid van het sprookje tot
vormprincipe. Rindertje woont in een huis; er zijn kinderen, drie meisjes en een
jongen, die geen namen krijgen, die het hele verhaal door met hun stereotiepe
kinderfrazen om haar heen lopen; ze hebben geen deel aan Rindertjes problemen,
tenzij met maaltijden en schooluren; het zijn grillige, egoïstische, maar toch ook
lieve wezentjes die meer op maniakken lijken dan op kinderboekkinderen.
Belangrijker zijn de dieren: de filosofie studerende, want gecastreerde kater Yman
Goeree; de moordzuchtige, niet gecastreerde, altijd op jacht en eten bedachte kater
Broer; het konijn Kobus, dat altijd met hersenloos enthousiasme vieze grappen wil
vertellen; en het staartloze beestje Bastiaan (een cavia?), dat heel godsdienstig is
en zich ergert aan de schunnige moppen van Kobus en de jongen. Midden in deze
sprookjesachtige waanzin begint Rindertje zich af te vragen waar haar man is
gebleven. Het hele gekke verhaal bestaat uit die zoektocht, haar gevraag bij allerlei
mensen, die uit schijnheilige kiesheid doen alsof ze nergens van weten, als ze al
geen calvinistische veroordelingen uitspreken. Het is alsof Rindertje zuiver animaal
leeft, en het verhaal is dan het langzame ontwaken uit die animale toestand, waarin
alles van haar afgleed, tot de pijn over is
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en ze weer met haar intellect deel kan nemen aan het leven.
Het is een vermoeiende ervaring waarin Rindertje ronddoolt. Op het einde van
haar zoektocht zijn ze er nog allemaal: het oudste meisje dat zich opmaakt voor
mogelijke vrijers; de jongen, die nog altijd zijn zusters pest, de filosoof Yman met
zijn dorre theorie, Broer met zijn praktische en vitale jachtlust. Rindertje, om wie
alles draait, begint verstrooid naast de dingen te leven, wil alles van op een afstand
gaan meemaken: op één zo'n bladzij - de laatste van het boek - zit in feite het hele
leven verpakt. En in de poëtische sprookjesvorm kunnen feminisme en erotiek even
gemakkelijk geïntegreerd worden als bepaalde maatschappelijke stellingnamen.
Het is een fascinerend geheel.

Ethel Portnoy
De cultuur-antropologe Ethel Portnoy pakt in het titelverhaal van De Brandende
Bruid een heel boeiende stof op: ‘de folklore van geïndustrialiseerde samenlevingen’.
Wat ze daarmee bedoelt, kan geïllustreerd worden met het titelverhaal zelf. Portnoy
heeft ooit in de afdeling avond- en bruidsjaponnen van een warenhuis gewerkt; daar
vernam ze van een andere verkoopster waarom deze japonnen nooit ingeruild
worden. Eens was een bruid door een verschrikkelijke besmetting omgekomen: de
vorige draagster van de japon was namelijk het lijk van een gestorven meisje
geweest; de moeder had het lijk de japon één dag aangetrokken en hem dan weer
ingeleverd. Daarbij geeft Portnoy allerlei varianten van dit verhaal: de nylonjurk die
door een sigaret wegsmelt, de bruid naakt achterlaat en al haar poriën verstopt, een
lot dat ook een James-Bond-meisje beschoren is dat helemaal met goudverf wordt
ingesmeerd (Goldfinger). Een andere variant is de dood van Isadora Duncan, wier
sjaal in de achteras van een sportwagen verwikkelt raakt. En dan volgt - bijna volledig
- het prototype van deze populaire mythe: de dood van Glauke door de vergiftigde
trouwjurk die Medea haar schenkt, een soort napalm-jurk die onblusbaar brandt.
Moderne mythen blijken varianten van oeroude schrikbeelden te zijn.
Dit soort cultureel-antropologisch weten doordringt ook de (niet uitgesproken)
feministische inslag van Portnoys werk: ‘De schrijfster van deze regelen menstrueert.
Een shockerende mededeling? Amfortas, die Wunde! De schrijfster van deze regelen
heeft een zware neusverkoudheid, een zwerende vinger, dat kan allemaal, en zelfs:
de schrijfster van deze regelen is zwanger. Maar het feit dat een zeker percentage
van alle vrouwen met wie zij dagelijks in contact komen “ongesteld” moet zijn - in
feite, ongeveer achttien procent - wordt verdrongen of in elk geval niet genoemd.
Alleen Superman met zijn X-ray-vision weet het, maar ook hij laat het niet merken’
(p. 24). Dit soort associaties: menstruatietaboe - Amfortas (Parsifal) - Superman
verheffen de teksten van Portnoy tot op het niveau van onze tijd.
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Ze doen het vermoeden rijzen dat elke auteur een cultuur-antropoloog behoort te
zijn, liefst dan een creatieve.
Wie is die schrijfster die opeens met een beschouwing over de - verbijsterende menstruatietaboes in onze eigen leefwereld op de proppen komt? In het opstel
Student bij Lévi-Strauss verneem je daar meer over. Portnoy studeerde bij Griaule
- ‘als je Griaule te lang kende, kreeg je de mentaliteit van een kabbalist’ -, bij
Lévi-Strauss - ‘het merkwaardige is dat hij tot dusver eigenlijk alleen maar epigonen
en imitators heeft voortgebracht’ - en vooral bij Leroi-Gourhan (Le geste et la parole),
‘iemand met veel aardser denkbeelden, veel dichter bij het concrete; hij is een groot
leraar en zijn studenten zijn nu, twintig jaar later, bezig naar voren te komen als de
leiders op hun terrein’. Het is een voorrecht, op te groeien met de ijle denkwereld
van Griaule en Lévi-Strauss en tegelijk zo intens bezig te zijn met de concrete
feitelijkheid als de ‘archeoloog, paleontoloog en specialist op het gebied van
primitieve technologie’ Leroi-Gourhan. Vooral dan voor een schrijver.
De distantie die Portnoy tegenover de actuele realiteit heeft, maakt haar niet
wereldvreemd, maar doet haar juist scherper en met meer achtergrond observeren.
Daarvan getuigt o.m. de grandioze beschrijving van een auto-ongeval in Parijs, All
Risk, een stuk moderne folklore dat direct aansluit bij de brandende-bruid-mythe.
Maar ze stelt haar eigen wijze om deze moderne, destructieve mythe te ondergaan,
direct tegenover die van haar broer, net als zij een Amerikaan; hij gaat onmiddellijk
een andere wagen huren, want hij was ‘all risk’ verzekerd: ‘Die Amerikanen leven
in een andere wereld, denk ik, en ik betrap mij erop dat ik vergeet dat ik er zelf een
ben’.
Met die achtergrond, die mentaliteit en dat lucide vermogen om te verstaan wat
er in mensen omgaat, geeft Portnoy ook het meest indringende verhaal over Mei
1968 dat je kan lezen. Ze hoort ook de stem van de andere kant: een vriend die zijn
personeel aan het werk moet zien te krijgen, die alle eisen inwilligt, maar dan
woedend vaststelt dat ze toch verder willen staken. Portnoys commentaar: ‘Meer
geld, dacht ik. Alsof dat het mysterie op zou lossen, de grote holte zou vullen die
recht door hun levens liep. Ze hadden hun eisen ingewilligd gekregen, en daarna
waren zij nog in staat geweest om te beseffen dat er iets niet klopte, zoals iemand
die meer zakgeld krijgt, maar eigenlijk zijn erfdeel had willen hebben’ (pp. 118-119).
Scherper kan je de droom van 1968 nauwelijks omschrijven. ‘Het moet achteraf ook
wel onbegrijpelijk lijken dat verstandige, toerekeningsvatbare mensen, mensen die
niet de gewoonte hebben illusies voor realiteiten aan te zien, een poosje lang hebben
kunnen denken dat er iets zou gaan veranderen, dat er iets zou kunnen veranderen...
Voor een korte tijd leek het of onze schrale, benepen wereld, de wereld waarin van
alles mogelijk is maar niets kan, of die wereld niet meer de enige bestaanbare was’
(p. 124).
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Besluit
Wie het spectrum van door vrouwen geschreven literatuur bekijkt, kan nog moeilijk
beweren dat dit niet alle aspecten van de huidige literatuur omvat. Sterker nog:
Hieke de Jong en Monica Van Paemel bijv. voegen er dimensies aan toe die mannen
nooit ontdekken. En welke mannelijke auteur is meer lucide en heeft meer
background dan Ethel Portnoy? Wanneer je de feministische kreten even vergeet
is het inderdaad overbodig geworden om vrouwen nog apart te behandelen.
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Wij gaan de oceaan ontginnen
H. Jans
Op 1 september 1972 besliste IJsland - volkomen eenzijdig en wederrechtelijk zoals
dat heette - zijn territoriale wateren uit te breiden van 12 tot 50 mijl buiten de kust.
Op 15 oktober 1975 volgde een tweede, nog forsere ruk naar 200 mijl. De
‘kabeljauwoorlog’ tussen IJsland en Groot-Brittannië zou jarenlang ook onze
nieuwsmedia teisteren. Voor vele Europeanen markeerde dit conflict voor het eerst
op duidelijke wijze het onherroepelijke einde van een periode, waarin zeevaart en
zeerecht naar men meende heel behoorlijk gefunctioneerd hadden. Men had het
internationale zeerecht zelfs enigszins geïdealiseerd als een definitief verworven
overwinning van het gemeenschappelijk belang van de hele mensheid op de
particularistische belangen van de afzonderlijke naties.
Zeeën en oceanen waren al meer dan drie eeuwen lang beschouwd én geaccepteerd
als een immens niemandsland, en het beginsel van vrije circulatie en exploitatie
was reeds in 1609 door Hugo de Groot (of Grotius) verkondigd. Dat het uitgerekend
een Nederlander was die deze grootmoedige idee lanceerde, was echter geen louter
toeval. Achteraf bekeken bleek die opvatting van een ‘mare liberum’ in de eerste
plaats de belangen te dienen van de (westerse) zeevarende volkeren, die geen
belemmering wensten bij de verovering van overzeese gebieden en de uitbouw van
hun wereldhandel. Van meet af aan dus waren het de technisch en economisch
‘sterkeren’ die de zeeën onder elkaar verdeelden en er hun invloedssferen in
afbakenden. De enige toegeving die ook de kleine naties als een recht konden doen
gelden, was de erkenning van een ruimtelijk zeer beperkte territoriale soevereiniteit:
in de zogeheten territoriale wateren (lange tijd slechts 3 mijl breed, later - toen de
kanonnen veel verder reikten - tot 6 en zelfs 12 mijl uitgebreid) mocht elke oeverstaat
zich de visvangst voorbehouden en met gepaste maatregelen op zijn eigen veiligheid
toezien. Maar ook in die zone moest het doorgangsverkeer van vreemde naties,
voor zover het ‘vredelievend’ was, toegelaten en gewaarborgd blijven. Deze laatste
beperking van de nationale soevereiniteit gold met name de vele zeeëngten die zo
nauw waren, dat zij helemaal binnen het territorium van een of meer oeverstaten
vielen. Buiten die smalle territoriale wateren mocht dus, in principe, de hele wereld
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naar believen varen, vissen en exploreren. En heel die mensheid-vriendelijke
opvatting werd tenslotte - bewust of onbewust - beheerst door de idee dat de oceaan
toch eindeloos was, een onuitputtelijke bron van (dierlijk) voedsel en een bodem-loos
vuilnisvat, en dat dit reservoir wel nooit door enige menselijke activiteit ernstig
verstoord zou kunnen worden.

Niet langer niemandsland
Na de tweede wereldoorlog is dat geïdealiseerde beeld op heel korte tijd aan diggelen
gevallen, onder de slagen van een groot aantal nieuwe wetenschappelijke
ontdekkingen, technische en economische ontwikkelingen én de politieke evolutie
op wereldvlak.
Het oceanografisch onderzoek onthulde de topografie, de samenstelling, de reële
en de mogelijke grondstoffenrijkdom van de oceaanbodem. Op technisch en
economisch vlak was er de definitieve doorbraak van aardolie- en
aardgasontginningen in volle zee, op het zogeheten continentaal plat, eerst van op
in de zeebodem vastgeankerde, later zelfs van op vlottende kunstmatige eilanden.
De eerste ontginning van die aard dateert van 1947, in de Golf van Mexico; op het
ogenblik komt al 20% van de wereldproduktie uit dergelijke boorputten.
Tegelijkertijd wist het biologisch georiënteerde onderzoek, dank zij nieuwe
technieken en internationale coördinatie, de trekbewegingen van vele vissoorten,
de evolutie van de visstand en de invloed van overbevissing en milieuverontreiniging
in kaart te brengen. De visserij ondervond de weerslag van de technische
vooruitgang. Enkele (rijke) naties brachten alsmaar beter toegeruste visserijvloten
in de vaart: met gesofistikeerde onderwaterapparaten - soms vanuit de lucht met
vliegtuigen - werd de vis genadeloos opgespoord en vervolgd. Deze grote (en dure)
schepen schuimden alsmaar grondiger ver afgelegen visgronden af of gingen (zoals
de USSR) op nieuwe vissoorten uit diepere lagen jagen, als de ‘klassieke’ vis door
overbevissing te schaars geworden of zelfs de uitroeiing nabij bleek te zijn. Tegelijk
werden steeds grotere hoeveelheden vis gevangen, niet voor menselijke consumptie
maar voor de vismeelindustrie ten behoeve van de veeteelt.
Niet minder ingrijpend tenslotte was de politieke evolutie. Heel wat landen van
de Derde Wereld - en kleinere partners uit beide andere werelden - namen het niet
langer dat het ‘liberale’ zeerecht maar al te vaak de verworven macht en de privileges
van enkele groten bestendigde. Lang vóór IJsland de zeekat de bel aanbond, hadden
enkele Latijnsamerikaanse landen het recht in eigen handen genomen. In 1949
breidden Chili en Peru, weldra door Ecuador gevolgd, eenzijdig hun territoriale
wateren uit tot 200 mijl (‘Verklaring van Lima’, 1954). Het voorbeeld werd nadien
nog gevolgd door Argentinië, Brazilië, El Salvador, Panama en Uruguay. De grootste
onder de groten (de U.S.A.) was bijzonder slecht geplaatst om daartegen
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verzet aan te tekenen: reeds in 1945 had president Truman - óók eenzijdig - heel
het continentaal plat voor de Amerikaanse kust tot nationaal territorium verklaard,
om de exploitatie van de aardolie in de Golf van Mexico veilig te stellen.
Toen de V.N. in 1958 een eerste conferentie over het zeerecht bijeenriepen, was
het allerminst de bedoeling iedereen tot de orde terug te roepen en het bestaande
recht ongewijzigd te handhaven: men wilde proberen de enorme kloof die tussen
dat zeerecht en de nieuwe inzichten en feitelijke situaties ontstaan was, enigermate
1
te overbruggen.

De oceaan in kaart gebracht
Het oceanografisch onderzoek is er in een paar decennia in geslaagd een tegelijk
voldoende gedetailleerd en wereldwijd coherent beeld te verkrijgen van de topografie
van de zee- en oceaanbodems. De drie voornaamste in kaart gebrachte zones of
niveaus - het continentaal plat, de continentale helling en de diepzeebekkens komen alle voor oude of nieuwe vormen van ontginning in aanmerking.
1. Alle continenten blijken omgeven te zijn door een ondiepe zone van wisselende
breedte, het zgn. continentaal plat, dat ongeveer 7,5% van de totale zeebodem
uitmaakt. De onderste grens van dit gebied varieert van (ongeveer) 120 tot
2
200 m onder de zeespiegel. Nu eens is het veel smaller dan 200 mijl, dan
weer aanzienlijk breder. Zo zijn de Britse eilanden met Scandinavië en de rest
van West-Europa verbonden door een ononderbroken continentaal plat; de
kuststaten zijn dus wel verplicht door onderlinge afspraken te bepalen waar
de fictieve grenzen tussen hun territoria op het plat zullen liggen. Het
continentaal plat is eigenlijk een voortzetting onder water van de bestaande
continenten (tot in een recent verleden hebben de kustlijnen rond de continenten
een zeer wisselend verloop gekend). Het plat bestaat dan ook grotendeels uit
hetzelfde pakket sedimenten of afzettingslagen die op de continenten zijn te
vinden. Daar nu blijken aardolie en aardgas slechts voor te komen in
(kilometer)dikke sedimenten, waarbinnen dan nog niets doorlatende lagen én
vervormingen als plooiingen en breuken ervoor zorgen dat de gevormde olie
of gas in een ‘val’ (de oil trap) opgeslagen blijven en vaak onder zulk een druk
samengeperst, dat ze, aangeboord, met grote kracht naar boven spuiten. Het
vinden, aanboren en ontginnen van olie en gas op het continentaal plat valt
natuurlijk veel duurder

1

2

Men geraakte het daar niet eens over de grenzen van de territoriale wateren en de al dan
niet exclusieve visrechten in die zone. Wel werd het exclusieve recht van elke oeverstaat op
de ontginning van de bodemschatten in zijn continentaal plat als algemeen principe aanvaard.
De VN Conferentie van 1958 heeft de grens van het continentaal plat juridisch vastgelegd op
een diepte van 200 meter (wat ook de breedte van het plat mocht zijn).
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uit dan op het vasteland (op het ogenblik kost de olie-exploitatie uit de zee
3
gemiddeld 7 tot 8 maal meer dan in het Midden-Oosten ), maar de energiecrisis
en energiehonger in de industrielanden doen over dat bezwaar heenstappen.
De techniek heeft om nog andere redenen begerige blikken geworpen op het
continentaal plat: op het vasteland ongewenste installaties (chemische bedrijven,
kerncentrales) kunnen veiliger in de ondiepe zee, ver buiten de kust, worden
gebouwd. Daaraan zijn echter ook vrij hoge risico's verbonden voor het leven
op en boven het continentaal plat. Juist daar bevindt zich immers de grootste
biologische rijkdom van de zee, zowel kwantitatief (de totale bio-massa) als
kwalitatief (het grootste aantal verschillende soorten). Dat is met name te
danken aan het feit dat in deze zone 1) nog ruimschoots voldoende licht
doordringt om een rijk plantaardig leven in stand te houden, en dat 2) hier
4
ongeveer 90% van alle plankton voorkomt, dat dé basis is van de hele
voedselpiramide. Alle bekende, voldoende rijke visgronden bevinden zich
nagenoeg geheel boven of in de buurt van het continentaal plat (of de vrij
ondiepe zeeën rond eilanden). Welnu, uit onderzoek in de V.S. is gebleken dat
in de koelwaterinstallaties van de reeds bestaande ‘off-shore’ kerncentrales
per maand en soms in één dag miljoenen vislarven, jonge vissen en andere
5
organismen het leven laten.
2. Het continentaal plat gaat overal met een plotse knik de diepte in langs de
continentale helling. Ook deze strook is van wisselende breedte en omvat
zowat 8,5% van de oppervlakte van de zeebodem. Ze bestaat uit een bijzonder
dik pakket sedimenten, waarvan het materiaal nog ten dele in gleuven en
onderzeese canons omgewoeld en verplaatst (‘geremanieerd’) wordt. De
continentale helling bestaat uit lagen die veel gelijkenis vertonen met de
sedimenten die op de continenten ontsloten of uit boringen bekend zijn. Er
bestaan dan ook goede redenen om aan te nemen dat de voorwaarden voor
de vorming en de opslag van aardolie en aardgas daar wel vaker gerealiseerd
zullen zijn. Met deze mogelijkheid wordt terdege rekening gehouden bij de
exploratietocht van de Glomar Challenger, het Amerikaanse oceanografische
schip, dat sedert 1968 de oceaanbodems onderzoekt en proefboringen uitvoert
op duizenden meters diepte: overal waar de moge-

3
4

5

Volgens ramingen in Bulletin Mensuel d'information Elf, nr 6, juni 1974.
De verzamelnaam plankton slaat op het geheel van de in zee drijvende en microscopisch
kleine, plantaardige en dierlijke organismen, zowel volwassen een- en meercelligen als eieren,
larven... van hoger ontwikkelde dieren. Iedere levensgemeenschap in (dynamisch) evenwicht
berust voor haar opbouw op de zogeheten voedselpiramide: de brede basis omvat overvloedige
plantaardige en vervolgens dierlijke levensvormen (b.v. plankton), daarop teert een geringer
aantal andere organismen (b.v. weekdieren, schaaldieren, vissen), welke tenslotte een nog
geringer aantal van andere soorten voeden aan de top (b.v. roofvissen, vogels, zoogdieren).
Cfr. Zuivere elektriciteit van Lockheed? in Spectrum, nr 42, 15 oktober 1977, pp. 42-44.
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lijkheid van olievoorraden vermoed wordt, verzaakt men aan een boring, om
te vermijden dat aangeboorde olie op oncontroleerbare wijze de oceaanbodem
zou gaan bevuilen.
Systematische en controleerbare prospectie beneden de 700 meter vormde
tot nog toe een technisch probleem, maar zowel in de V.S. als in Europa bereidt
men nu boringen voor op diepten van 1.000 tot 3.000 meter. Er bestaat
nauwelijks enige twijfel over dat in de continentale helling nog heel belangrijke
reserves aanwezig zijn, al zijn de risico's en de kosten van prospectie en
ontginning op deze diepte natuurlijk nog beduidend hoger dan op het
continentale plat.
Volledigheidshalve zij hier nog vermeld dat de continentale helling nog heel
veel leven herbergt: op grotere diepte evenwel verdwijnt het plantaardig leven
bij gebrek aan licht, en de vaak bizarre vissen die zich bij voorkeur daar
ophouden, moeten voor hun voeding toch altijd terug naar het rijke leven aan
de oppervlakte.
3. Op een diepte van 4.000 tot 5.000 meter gaat de continentale helling over in
de abyssale of diepzeebekkens. Dit zijn opvallend vlakke gebieden, die slechts
onderbroken worden door opwelvingen van vulkanische oorsprong en vooral
door lange onderzeese bergketens en nog veel diepere onderzeese, smalle
troggen. Bergketens en troggen markeren de zones waar grote schollen van
de aardkorst zich van elkaar verwijderen óf de ene onder de andere in de diepte
verdwijnen. Voor al deze structuren is een coherente verklaring gevonden in
6
de nieuwe theorie van de platentektoniek en de continentenverschuiving.
In de vlakke diepzeebekkens, ver van de continenten, vindt slechts een geringe
en uiterst langzame sedimentatie plaats: door de voortdurende ‘sneeuwval’
van kalk -en kiezelhoudende skeletten van micro-organismen worden er fijne
slikken gevormd. Zelfs uiterst fijn, atmosferisch ‘stof’ kan in de rustigste
diepzeebekkens bezinken tot de zogeheten diepzeeklei. Tot ieders verrassing
heeft men echter ook hier een sediment gevonden: de nu al beroemde
mangaanknollen. De ontdekking is al meer dan een eeuw oud: tijdens de eerste
grote oceaanexpeditie van het Britse korvet H.M.S. Challenger, in de jaren
1872-1878, had men al dergelijke knollen als curiosa van de oceaanbodem
opgevist. Maar de grote technische middelen die nodig zijn voor een
systematische prospectie, werden pas sinds 1960 ingezet, eerst door de V.S.,
later ook door Japan, West-Duitsland en Frankrijk.

6

Voor de topografie van de oceaanbodem en de platen tektoniek cfr. H. Jans, En toch bewegen
ze... de continenten, in Streven, augustus-september 1973, pp. 1043-1055, en H. van
Waesberge, West-Europa, 160 miljoen jaar geleden, in Streven, mei 1976, pp. 721-732.
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Diepzee-ertsen
Wat zijn die fameuze mangaanknollen, waar zijn ze te vinden en wat stellen ze als
potentiële ertsen voor? Het zijn vrij op de bodem rustende, soms dicht op elkaar
gepakte ronde knollen van ongeveer 10 cm doorsnee; de kern bestaat veelal uit
een brokje gesteentje of schelp, waarrond een groot aantal fijne, concentrische
laagjes afgezet zijn. De chemische samenstelling is veel complexer dan de naam
doet vermoeden: naast ongeveer 23% mangaan, 1,3% nikkel, 1,2% koper en 0,2%
kobalt bestaan ze voor bijna 75% hoofdzakelijk uit ijzer- en siliciumoxyden. De
verklaring voor hun ontstaan blijft vooralsnog hypothetisch: mangaanknollen komen
bijna uitsluitend voor in de ver van de continenten verwijderde, subtropische en zeer
vlakke diepzeebekkens; men meent dat zij zich in de loop van miljoenen jaren alleen
daar konden ontwikkelen (misschien onder invloed van bacteriën), waar zij niet
gestoord of bedolven werden door de voortdurende aanvoer van glaciair erosiepuin
in de koude zeeën of door de overvloedige ‘sneeuwval’ van organische resten in
de tropische wateren.
De belangrijkste en best onderzochte zone ligt tussen de kusten van Mexico en
de Hawaï-archipel. Daar kan op sommige plaatsen tot 50 kg knollen per vierkante
meter voorkomen. De totale hoeveelheid in dat gebied kan op 40 miljard ton worden
geraamd. In de voorzichtigste veronderstelling, dat 25% daarvan aan wal gehaald
kan worden (sommigen gewagen van 40 tot 70%), kan men berekenen welke
hoeveelheid metalen daaruit gewonnen kan worden. Voor mangaan blijkt dat 1.800
miljoen ton te zijn (de bekende continentale voorraad wordt op 750 miljoen ton
geschat); voor nikkel 100 miljoen ton (evenveel als de bekende continentale
7
reserves); voor koper 90 miljoen ton (continentale reserve: 520 miljoen ton). Al is
mangaan dus duidelijk de koploper, toch zijn het alleen de V.S. die er enige
belangstelling voor tonen. Overigens uit louter strategische overwegingen. Mangaan
is inderdaad een in de natuur ruim verspreid, maar slechts op enkele plaatsen
voldoende geconcentreerd metaal.
De voornaamste producent is al lang de U.S.S.R. (1/3 van de wereldproduktie),
gevolgd door Zuid-Afrika, Brazilië, Gabon, Australië, Ghana, Zaïre en Mexico. In de
V.S. daarentegen zijn er geen rendabele concentraties bekend. Mangaan is echter
onmisbaar voor de vervaardiging van staal (per ton geproduceerd staal wordt 7 tot
8 kg mangaan gebruikt om er zwavel en zuurstof aan te onttrekken) en het is een
belangrijk bestanddeel in sommige staallegeringen (voor machines, pantserplaten...).
Alleen de V.S. zijn rijk genoeg en technisch voldoende uitgerust om, koste wat het
kost, eigen-

7

Deze ramingen in G. Perrineau, Les nodules des grands fonds, in Projet, april 1976, pp.
397-404, steunen op studies van geïnteresseerden als Tennessee Oil, US Steel, Kennecott,
International Nickel, Lockheed, (de Franse) Le Nickel, (de Europese) Commissie voor
Atoomenergie.
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lijk onrendabele mangaanertsen te ontginnen.
Naast de strategische belangstelling van de V.S. voor het diepzeemangaan,
bestaat er een uitgesproken commerciële belangstelling voor het diepzeenikkel en
in mindere mate voor het diepzeekoper.
Nikkel is een veel kostbaarder metaal dan mangaan; om die reden zou de
ontginning van de mangaanknollen op langere termijn wel eens rendabel kunnen
worden. Natuurlijk zou men dan als nevenprodukt ook mangaan overhouden, maar
in deze vorm is dit van een inferieure kwaliteit (teveel silicium en onzuiverheden
van nikkel, koper en kobalt, die ongewenst zijn voor de staalbereiding) en van een
bijzonder laag gehalte (ongeveer de helft van de thans rendabel geachte continentale
mangaanertsen).
Mocht mangaan van dit gehalte ooit als rendabel beschouwd worden, dan komen
een aantal continentale mangaanertsen, die nu ongebruikt blijven liggen, nog altijd
eerder voor ontginning in aanmerking.
Aanvankelijk heeft men de rijkdom en het belang van de diepzee-ertsen dus
duidelijk overschat. Zo hebben de V.S. alleen al 80 tot 100 miljoen dollar uitgegeven
aan onderzoek en prospectie. De landen van de Derde Wereld hebben op de
onthulling van die ‘onvermoede schatten van de zee’ heel uiteenlopend gereageerd.
Een aantal nikkelproducenten (de Filippijnen, Indonesië, San Domingo en Guatemala)
en koperproducerende landen zagen er een bedreiging in voor hun eigen handel
en wilden de exploitatie voorlopig uitgesteld of verboden zien. De anderen
verwachtten enorm veel van deze rijkdommen en wilden er een deel van voor zich.
Op de Derde Zeerecht Conferentie van de V.N. (met zittingen te New York, 1973;
Caracas, 1974; Genève, 1975) werd de diepzee (met haar bodemschatten) erkend
als ‘gemeenschappelijk patrimonium van de hele mensheid’. De exploitatie zou door
een internationale commissie beheerd moeten worden; ze zou toevertrouwd worden
aan de technisch voldoende uitgeruste instanties (van de rijke industrielanden),
maar een deel van de winst zou naar de ‘internationale volkerengemeenschap’ en
met name naar de armere landen moeten gaan. Een edelmoedige formule, die nog
wel lange tijd vrij theoretisch zal blijven.
Samengevat: op de diepzeebodem rust een aanzienlijke en geruststellende
reserve aan mangaan-, nikkel- en koperertsen, die in een tamelijk verre toekomst
voor exploitatie in aanmerking kan komen, als de continentale ertsen ooit te schaars
zouden worden. Op de continentale helling zitten waarschijnlijk nog grote voorraden
aardolie en aardgas verborgen: die kunnen op kortere termijn aangeboord worden.
Hieromtrent is de strijd nog niet beslecht: de Zeerecht Conferentie van de V.N. heeft
aan elke natie het exclusieve recht toegekend op de exploitatie van haar continentaal
plat (tot een diepte van 200 meter) of op een (economische) zone van 200 mijl buiten
de kust; maar tevens werd gestipuleerd dat dit exclusieve recht ook op grotere
diepten moet gelden, voor zover de techniek de exploitatie ervan
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mogelijk maakt. Het ziet er dus niet naar uit dat de bodemschatten van de
continentale helling gemakkelijk aan de nationale greep zullen ontsnappen.

Haring
Een goede eeuw geleden schreef de grote A. Brehm, auteur van het beroemde en
populair geworden Tierleben (1864-1869): ‘De haring en zijn verwanten brengen
de zegen van de oogst der zee tot in de verste hut’. Als goede en goedkope
voedselbron leek de haring onuitputtelijk te zijn. In de Noordzee alleen al kon men
jaarlijks gerust 'n 800.000 ton bovenhalen, zonder dat het voortbestaan van de soort
ook maar in het minst bedreigd werd. Van het begin van deze eeuw tot aan de
tweede wereldoorlog schommelde de totale visvangst in de Noordzee tussen een
miljoen en anderhalf miljoen ton, waarvan ongeveer de helft door de haring geleverd
werd. Het feit dat deze vangsten tientallen jaren lang onverminderd volgehouden
konden worden, wees erop dat de grens nog niet bereikt of althans nog niet
overschreden was. Na de tweede wereldoorlog ging men er evenwel nog veel
grondiger tegen aan: met gedurende de oorlog ontwikkelde en geperfectioneerde
opsporingsapparaten; met fabrieksschepen, die de vis aan boord verwerkten en
bijgevolg veel langer in verderaf gelegen visgronden konden blijven; met nieuwe
vangstmethoden, niet langer drijfnetten, maar sleep- en ringnetten, waarmee ineens
hele scholen buitgemaakt konden worden. Intussen was ook een nieuwe vraag
ontstaan naar vismeel voor de veevoederindustrie. Vooral Noren en Denen gingen
de onvolwassen haring te lijf (de Denen zelfs de kabeljauw, de makreel en de
schelvis) om er vismeel van te maken. Tot ongeveer 1970 meldden alle Europese
visserijvloten met trots dat de vangsten in de Noordzee alsmaar bleven toenemen:
in 1974 werd een recordvangst geboekt van 3,7 miljoen ton (ongeveer 2 miljoen ton
haring). Maar vanaf 1973 begon de vangst van haring en van andere voor menselijke
consumptie geschikte vissoorten ineens gevoelig terug te lopen. De toename van
de totale vangst was nog alleen te ‘danken’ aan de ‘aderlatingen’ voor de
vismeel-industrie (de laatste jaren vingen Noren en Denen niet minder dan 1 miljoen
ton haring alleen voor dat doel). En daarmee zitten we midden in een paradox van
de technische vooruitgang. Waar de industriële produktie door technische
verbeteringen én schaalvergroting meestal op korte tijd een ruimer aanbod oplevert
van goedkopere produkten, werd de goede consumptie-vis op korte tijd alsmaar
duurder én schaarser. De haring, de overvloedigste vis van de Noordzee, werd in
8
zijn voortbestaan zelf bedreigd.

8

Voor een goede samenvatting van de visserijproblemen, cfr. Alain Parrès, Les vraies
ressources de la pêche, in Projet, april 1976, pp. 414-427. A. Parrès is de secretaris-generaal
van de Franse Vereniging van visserijreders.
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Op de vergadering van de Noordoost-Atlantische Commissie van juni 1975 in Londen
was men zich van de ernst van de toestand terdege bewust. De biologenspecialisten
meenden dat men de haringvangst eigenlijk drie jaar lang zou moeten stopzetten.
Uiteindelijk besloot men voorlopig nog een vangst van 150.000 ton toe te laten.
Maar drie maanden later lieten de Denen al weten dat zij om sociale redenen
(tewerkstelling in de visserij en de vismeelindustrie) in hùn wateren geen beperking
wensten te aanvaarden. De crisis van de haringvisserij in de Noordzee illustreert
op treffende wijze wat er zowat overal met de ‘onuitputtelijke rijkdom’ van de zee
aan de hand is. Dit bleek duidelijk op het grote Oceanografisch Congres van
Edinburgh, in september 1976, waar ongeveer 700 specialisten uit de hele wereld
9
de resultaten van hun onderzoek meedeelden. Eén constatering drong zich op:
hoewel de opsporingsmethoden en de schepen steeds beter worden, nemen de
vangsten niet langer evenredig toe. Bij elke nieuwe visgrond - of een nieuwe vissoort
- die geëxploreerd wordt, verlopen de vangsten volgens een bedenkelijke
klokkromme: aanvankelijk stijgt de vangst heel snel, dan blijft ze een tijd stationair,
vervolgens neemt ze onverbiddelijk af.
De rapporten stonden vol met berichten over min of meer uitgeputte visgronden.
Hermann en Sv. AA. Horsted uit Denemarken rapporteerden dat aan de westkust
van Groenland in 1962 nog 451.000 ton kabeljauw werd gevangen, in 1975 nog
slechts 46.000 ton! Een ander berucht voorbeeld is de ansjovis in de Humboldtstroom
voor de kusten van Peru. Peru zag brood in de opkomende vismeelindustrie en
zette alles op een intensieve vangst van deze bijzonder overvloedige vissoort. In
enkele jaren tijd boekten zij een recordvangst van jaarlijks 11 miljoen ton (de grootste
hoeveelheid van één enkele soort in de hele wereld), die 1 miljoen ton vismeel
opleverde en de vismeelprijzen in de hele wereld ineen deed storten. Een paar jaar
later vielen de vangsten terug tot... 2 miljoen ton! De intussen groots uitgebouwde
vismeelindustrie kende een zware crisis. De Peruvianen hebben de ansjovis nu een
adempauze gegund en hopen het vol te houden met een vrijwillige beperking van
4,5 miljoen ton per jaar.

Oplossingen
Om de hoge vangsten - en de hoge investeringen - op peil te houden, werden
voornamelijk drie ‘oplossingen’ voorgesteld.
Een eerste oplossing zou erin bestaan dat men overschakelt op andere vissoorten
uit de diepzee, die vroeger meestal slechts toevallig en in kleine hoeveelheden in
de netten terechtkwamen. Vooral de Russische visserij

9

Een overzichtelijk resumé van de op dit congres verzamelde informatie vindt men in Dan
Behrman, Wat heeft de zee voor ons in petto? Onderzoekers uit vijftig landen maken de
balans op, in Unesco Koerier, februari 1977, pp. 16-17, 20-23, 33.
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doet dit al systematisch en vist op diepten tussen 1.000 en 1.200 meter. Daar wordt
o.a. de voor biologen fascinerende, maar voor de consumptie weinig vertrouwd of
appetijtelijk uitziende Chimaera monstrosa gevangen (de wetenschappelijke
benaming laat aan duidelijkheid niets te wensen over; het ‘monster’ wordt de
consumenten dan ook uitsluitend zonder kop of staart, in gefileerde vorm,
aangeboden). Het oordeel over deze oplossing staat al vast: het is er een die slechts
van (vrij) korte duur kan zijn. Ook deze vissoorten zijn voor hun voeding (en hun
voortplanting) op de rijke biologische activiteit van ondiepe wateren aangewezen.
En het lijdt geen twijfel dat de exploitatie van de diepzeevis, indien zij even grondig
wordt aangepakt als de visvangst in de ondiepe zee, al gauw de fatale grens zal
overschrijden.
Een tweede oplossing zou erin bestaan, de rijke voedselpiramide van de oceaan
niet aan de top maar aan de basis te gaan afschuimen. Men denkt daarbij vooral
aan de fameuze ‘krill’, een 2 tot 8 cm lang kreeftje, dat het hoofdvoedsel van de
walvissen uitmaakt - of liever uitmaakte, aangezien alle grotere walvissoorten op
het ogenblik bijna uitgeroeid zijn (vooral de Russische en Japanse walvisvaarders
hebben jarenlang de internationale waarschuwingen nagenoeg volkomen genegeerd).
Men zou in de relatief weinig beviste Antarctica op grote schaal krill gaan vangen;
de hoeveelheid krill die daar zit, wordt op minstens 70 miljoen ton geschat, evenveel
als de totale visvangst in de hele wereld! Maar over de optimistische verwachtingen
omtrent die ongehoorde proteïne-bron heeft de specialist terzake Dr. Sayed Z.
El-Sayed, naar het zeggen van D. Behrman, al een douche koud poolwater neer
10
laten komen. In het koude én bijzonder homogene milieu van de zuidelijke IJszee
is de hele voedselpiramide helemaal afhankelijk van die ene soort, de krill. Ecologen
weten dat dit een bijzonder kwetsbare situatie is en dat een drastische vermindering
van de hoeveelheid krill grote verstoringen teweeg zou kunnen brengen in het hele
biosysteem van de Antarctica en wellicht ver daarbuiten. El-Sayed pleitte dan ook
voor veel meer studie van die samenhang, vóór wij die voedselvoorraden massaal
voor de mens zouden gaan benutten: even intensief de basis van de voedselpiramide
als de top ervan te lijf gaan moet in alle geval tot een impasse leiden. Misschien is
de natuurlijke omzetting van de krill-proteïne tot vis-proteïne uiteindelijk nog de
meest economische en bruikbare omweg voor de proteïne-consumptie voor de
mens.
De derde oplossing is de zogeheten aquacultuur, de geplande en beheerste
visteelt: men zou de ontwikkeling van de visstand niet langer overlaten aan ‘natuur’
en toeval, maar op grote schaal aan heuse visteelt gaan doen. Vooral de Japanners
hebben daarmee al opmerkelijke resultaten geboekt. Elders in de wereld hadden
de Engelsen bijv. enig succes met de kweek van de

10

D. Behrman, o.c. p. 22.
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dorade en de Fransen met de tarbot. Maar afgezien van het Japanse voorbeeld,
zijn alle andere experimenten slechts een luxe-aangelegenheid, met de enige
11
bedoeling om dure en dus economisch interessante consumptievis te kweken ,
helemaal niet om een bijdrage te leveren tot de oplossing van het voedselprobleem
in de wereld (dat doet bijv. de met grote moeite in stand gehouden oesterteelt in
onze contreien evenmin). Toch hoopt de FAO (Wereld Voedsel- en Landbouw
Organisatie) dat een intensere visteelt tegen het jaar 2000 zowat 20 tot 25 miljoen
ton zou kunnen opleveren; minder optimistische verwachtingen spreken van 10 tot
15% in de wereldopbrengst tegen 1990. Een belangrijke handicap voor deze methode
is echter het gedrag van vele vissoorten: ze voeren in de loop van hun leven
aanzienlijke trekbewegingen uit, onderweg naar hun vaste paaiplaatsen of op zoek
naar voedsel dat, met de seizoenen, wisselt van plaats (een volwassen
Noordzeeharing legt gemakkelijk 1.600 km af, een Atlantische zelfs 3.000 km; een
volwassen Noordzeekabeljauw 1.300 km, een Atlantische 2.600 km).
Uiteindelijk komen we bij de allesomvattende vraag terecht: in welke mate kan
de visvangst de proteïnebehoefte van de wereldbevolking helpen dekken? Lange
tijd heeft men gedacht dat de visvangst alleen, als ze maar rationeel geëxploiteerd
werd, in de hele behoefte zou kunnen voorzien. Dat is een grote vergissing. Sinds
jaren bedraagt de wereldopbrengst rond de 70 miljoen ton, waarvan ongeveer 2/3
voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Volgens de meest optimistische
berekeningen van de bio-econometrie zou dit verdubbeld kunnen worden, zonder
het voortbestaan van de vis in gevaar te brengen. Op het ogenblik vertegenwoordigt
proteïne uit de zee slechts 10% van het door de wereldbevolking benutte totaal.
Wordt dat opgevoerd tot 20% - en, afgezien van bijv. een wezenlijke aanvulling door
de krill, lijkt dat een absolute grens te zijn - dan is dat ongetwijfeld een belangrijke
bijdrage, die terecht door de FAO, vooral in de Derde Wereld, wordt aangemoedigd,
maar beslist niet die onbeperkte voorraad die men in de zee aanwezig waande.

De rijkdommen van de zee verstandig verdelen
Op de vastelanden schijnt de tijd van de grote gebiedsveroveringen en
grensverleggingen nu wel definitief voorbij. We zijn nu aan de verdeling van de
zeeën toe. Door de veralgemeende uitbreiding van de territoriale wateren valt
binnenkort 1/3 van de wereldzee onder de rechtsbevoegdheid van de nationale
staten.
Op het eerste gezicht is die ‘nationalisering’ een stap vooruit, betekent ze een
overwinning van de zwakkeren op de sterkeren. De zwakkeren kunnen
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A. Parrès, o.c. pp. 417-418.
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nu in de eerste plaats zélf de visrijkdom voor hun kusten gebruiken voor hun primaire
levensbehoeften. Weet men bijv. dat Frankrijk voor de tonijnvangst op de derde
plaats komt (na de V.S. en Japan), maar dat het die tonijn voor de Afrikaanse kust
gaat vangen? Maar ook de bodemschatten kunnen de armere kuststaten heel goed
voor hun economie gebruiken. Daar staat tegenover dat op de Derde Zeerecht
Conferentie van de V.N. de landen die door de grillen van de geografie van alle
kusten verstoken zijn, er al op aangedrongen hebben dat de opbrengst van de zee
over iedereen gelijk verdeeld zou worden.
Een exclusief recht van alle kuststaten op wat er in of onder hun territoriale wateren
voor het grijpen ligt (ook de exploratie wil men minstens van hun toelating afhankelijk
maken) is voor de toekomst van de zee en haar rijkdommen inderdaad niet zo
geruststellend. De vis bijv. ignoreert met een superieure onverschilligheid de keurig
afgebakende territoriale grenzen. Natuurlijk is iedereen daarvan perfect op de hoogte.
De visserij-conferenties verlopen dan ook volgens een stereotiep scenario. Iedereen
is het er over eens dat overbevissing dringend vermeden moet worden en dat
beperkende maatregelen en afspraken geboden zijn. Maar als de ‘quota’ voor ieder
land vastgesteld moeten worden, probeert ieder zoveel mogelijk voor zichzelf in de
wacht te slepen. Sinds een paar jaar is het de tewerkstelling in de visserij die als
alles overheersende prioriteit wordt gehanteerd, waaraan in geen geval ooit getornd
mag worden. Begrijpelijk is dat wel, maar als die politiek regelrecht naar de uitputting
van de visgronden leidt, dan is ze op langere termijn ook voor de tewerkstelling
catastrofaal.
Voor een verstandig beheer van de biologische rijkdom van de zee wordt de
internationale samenwerking ons dus als een vitale noodzaak opgedrongen. Wat
dit inhoudt, weten wij onderhand wel: eerlijke uitwisseling en coördinatie van
informatie, onderlinge afspraken én een efficiënte controle op het naleven ervan.
De controlemethodes zijn in principe voldoende ontwikkeld en bekend, maar de
toepassing er van blijft een hachelijk punt. De controle slaat vooral op de maaswijdte
van de gebruikte netten (om de jonge vis te sparen), op de afgebakende territoria
met exclusief visrecht en op de beperking van het aantal dagen per jaar waarop
door anderen in beschermde wateren mag worden gevist. Al deze dingen zijn door
internationale of nationale ‘wachters’ gemakkelijk te controleren; maar tot in 1975
weigerde bijv. de U.S.S.R. alle controle aan boord en het is een publiek geheim dat
zij de haar toegekende quota in de Noordzee voortdurend aanzienlijk overschreed.
Ook de exploitatie van de bodemrijkdom onder overwegend nationale bevoegdheid
schijnt op het eerste gezicht een rechtvaardiger verdeling te bevorderen. Maar voor
die exploitatie blijven de armere landen in hoge mate afhankelijk van de enkele
landen of instanties die rijk genoeg en technisch voldoende ontwikkeld zijn. De
bestaande off-shore aardolie- en gaswin-
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ningen zijn op het ogenblik overwegend in handen van slechts zeven staten: de
V.S., Groot-Brittannië, de U.S.S.R., Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten,
Noorwegen en Iran. In 1980 zullen deze zeven 64% van de wereldproduktie leveren,
12
waarvan de helft alleen voor rekening van van de V.S. en Groot-Brittannië komt.
Gewettigde en vaak vitale nationale belangen, collectief en kortzichtig eigenbelang,
gevestigde machtsposities, werkgelegenheidsproblemen, energie- en
grondstoffenhonger: dat zijn enkele draden van het complexe netwerk waarbinnen
de politieke en economische discussie over de rijkdommen van de zee thans wordt
gevoerd. Uitermate belangrijk is, dat de zee zelf op dat internationale forum
vertegenwoordigd blijft door een onpartijdige instantie, die met klem en met kracht
van argumenten blijft betogen, dat wij met die weliswaar aanzienlijke, maar toch
beperkte en reeds bedreigde schatten niet alles mogen doen wat wij kunnen. In het
verleden werd vaak uit onwetendheid onherstelbare schade aangericht. Dàt excuus
kunnen wij niet langer laten gelden.

12

Volgens de ramingen voor het jaar 1980 van de Scottish Council in Petroleum Economist,
februari 1976: voor de berekening van het totaal werd het aardgas in aardolie omgerekend
3

volgens een equivalent van 40.000 m aardgas en 1 ton aardolie.
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Hitler, eine Karriere
Eric De Kuyper
‘Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: das hat
seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht - wie sollte es
geschehen, dass wir eines Tages uns fänden?’
Wij, de wetenden, onszelf kennen wij niet. We hebben nooit naar onszelf
gezocht, hoe zouden wij onszelf ooit vinden?
F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral.

In Schleswig-Holstein werden verleden jaar weer eens een 3.000 leerlingen schriftelijk
ondervraagd over wat ze wisten van Hitler. De meeste antwoorden waren van het
soort: ‘Hitler was de eerste Bundeskanzler’, ‘Hitler verloor de eerste wereldoorlog,
1
maar won de tweede’ . Nog altijd dus: Hitler, ne connais pas (de film van Bertrand
Blier, 1962)? Werkelijke onkunde, die ongetwijfeld verontrustend genoemd moet
worden, of een baalreactie van jonge mensen die ons gezeur over Hitler allang
kotsbeu zijn?
Ik voor mij geloof dat deze onwetendheid van een generatie waartoe ik nog net
behoor, de generatie die het allemaal niet mee heeft gemaakt, wel eens gelijk gesteld
zou kunnen worden met de al even verontrustende gesten van jongeren die zich
uitdagend met nazisymbolen tooien. ‘Niet weten’ of ‘doen alsof je niet weet’ - in
hoeverre zijn beide niet gelijk? - komt uiteindelijk op dezelfde weigering neer als die
provocatie, een weigering die de oudere generatie, die Hitler wel heeft ‘gekend’,
onverklaarbaar lijkt. In beide gevallen, dat van de infra-kennis (echt niet weten wie
Hitler was) en dat van de supra-kennis (provocatief uitpakken met symbolen tegen
een samenleving waarin die symbolen taboe zijn) gaat het niet om ontkenning, maar
om miskenning, niet zozeer van de feiten als wel van de vorige generatie.
Geschiedenis en voorvaderen, ineen gestrengeld, worden samen afgewezen.
Daarop reageren met pedagogische, didactische, ‘aufklärerische’ informatie kan
de enig mogelijke uitweg lijken. Maar de vraag is, of die mooie bedoelingen niet juist
een averechtse reactie uitlokken. De genoemde enquête zou me dan ook gelijk
geven. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat men de Duitse jeugd niet bijbrengt
‘wie Hitler was’. Maar het bijbrengen van feitelijke kennis in een kwestie als deze
leidt onvermijdelijk tot kortsluitingen, zolang de informatieve bedoelingen niet juist,
en daarmee bedoel ik moreel ondubbelzinnig, overkomen, zolang de grond, de
motieven

1

Geciteerd in het tv-programma Aspekte, gewijd aan de Hitlerfilm van J. Fest, ZDF, 27 juli
1977; de resultaten van de enquête in Der Spiegel, 15/8/1977.
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voor die informatie niet helemaal uitgezuiverd zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat
men dan maar moet wachten tot men een volkomen sluitend inzicht heeft verkregen
in de inderdaad erg complexe aangelegenheid die het Hitlerfenomeen is geweest.
Integendeel, het zou juist belangrijk zijn, die complexiteit, in al haar tegenspraken,
irrationaliteiten en inconsequenties, duidelijk te maken. Maar wat doet nu weer de
nieuwe Hitlerfilm, Hitler, eine Karriere, van Joachim Fest en Christian Herrendoerfer?
Fest had in 1969 al een televisieprogramma over Hitler gemaakt en in 1974
verscheen van zijn hand een Hitlerbiografie. Zijn film is een drieëneenhalf uur
durende montage van meestal bekende, vaak overbekende documenten, begeleid
door een pseudo-neutrale commentaar, vol metaforische verglijdingen en
2
‘energischen Gemeinplätze’ . Niemand in Duitsland is er gelukkig mee, behalve
natuurlijk degenen die er commerciële belangen bij hebben en één opmerkelijke
uitzondering: de recensent van Die Welt. Die schreef: ‘In de laatste tien-vijftien jaren
heeft het beeld dat wij van Hitler hadden, zich gewijzigd, meestal in zijn voordeel.
Dat gebeurt in het besloten getto van de wetenschap, het publiek heeft er geen weet
van. Het traditionele beeld van de Führer leek wel definitief. Maar daartegenover
komen nu - bijna antithetisch - de positieve trekken in het Hitlerbeeld naar voren:
zijn gedeeltelijk modern denken, bijna futuristisch, steunend op wetenschappelijk
onderzoek, vrij van alle vooroordelen’ (Die Welt, 1 juli 1977). Over het algemeen
werd Fest verweten de figuur van Hitler onvoldoende in de sociaal-politieke context
te hebben gesitueerd. Fest zelf probeert dit nogal goedkoop te weerleggen door vol
te houden dat hij niet méér heeft willen doen dan een ‘psychogram’ van een historisch
personage schetsen; zijn bedoeling was, ‘zo nuchter, rationeel en zakelijk mogelijk
inzicht te verschaffen en daardoor de mensen wat immuner te maken tegen
fenomenen als dit’ (aankondigingsmateriaal bij de première op het Festival van
Berlijn).
Van die goede bedoelingen blijft niets anders over dan het zoveelste beeld van
het individu als machtsmonstrum, als fascinatiesubject voor de massa, als component
en motor van een massapsychose, als propagandagenie en geniaal
zelfensceneerder. Kortom, het versleten beeld van ‘de grote politieke figuur’ met de
massa als tegenspeler. De beelden van de collectieve hysterie zijn ditmaal opgelucht
met wat seksuele symbolen, maar voor de zoveelste keer doen ze niets anders dan
nog maar eens de geschiedenis van een fascinatie ensceneren. Verder dan de
constatering van dat verschijnsel raakt de toeschouwer beslist niet. Onmacht of
onwil om een historisch fenomeen te analyseren?
Vele recensenten vinden de film vooral gevaarlijk voor de jeugd, omdat de zo
nodige informatie ook hier weer achterwege blijft: ‘De film komt in

2

Wolfram Schütte, in Frankfurter Rundschau, 8 juli 1977.
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een geestelijk vacuüm terecht. Hoe zal de jeugd, met haar bestaansangst, haar
3
heilsverwachtingen, haar heimwee naar solidariteit, hierop reageren?’ In het boven
geciteerde tv-debat kwam echter een bijkomend aspect ter sprake. De
literatuurcriticus Horst Krüger pleitte voor een andere dan moralistische benadering
van het fenomeen. Misschien zijn we nog niet zo ver, voegde hij eraan toe, maar
vroeg of laat zullen we de geschiedenis toch eens wat feitelijker moeten gaan
bekijken.
Het vreemde van deze bedenking, waar in feite alle besprekingen en controversen
rond draaien, zonder dat het altijd zo duidelijk gesteld wordt, is die tegenstelling die
hier verondersteld wordt tussen ‘feitelijkheid’ (lees: wetenschappelijkheid) en ‘ethiek’.
In de beoordeling van een geschiedkundig feit, vooral als dat verleden ons
hedendaags bestaan nog zo zwaar tekent, kunnen ethische beschouwingen toch
moeilijk achterwege worden gelaten. Het is waar, morele overwegingen spelen ons
vaak parten en ruimen inderdaad vaak vlug de plaats in voor gemakkelijk
moraliserende oordelen. We zijn nl. bang voor de consequenties die een radicale
ethische analyse wel eens zou kunnen meebrengen. Ze zou bijvoorbeeld ons ertoe
kunnen verplichten eindelijk eens op te houden te denken in categorieën van ‘wij
die het allemaal meegemaakt hebben en het dus weten’ en ‘de jongeren die het
niet meegemaakt hebben en dus niet weten’. Een complexe historische ervaring
aan anderen overdragen is niet zo gemakkelijk: ze laat zich zo maar niet vastleggen
in de simpele patronen waarvan ook Fest zich weer bedient. We zouden er
bijvoorbeeld ook door verplicht worden eens nader in te gaan op wat het ‘kwade
geweten’ verdringt en voor onszelf verborgen houdt: ‘Om ons te bevrijden, moeten
wij eerst een naam weten te geven aan de beklemmingen die de maatschappij
zichzelf opgelegd heeft, maar die ze voorlopig niet bereid is tot haar bewustzijn toe
te laten’ (A. Mitscherlich). Hoé de ervaringen van het geweten een naam geven,
onder woorden brengen, mededeelbaar maken? Dit is uiteraard iets anders dan
moraliserend getuigen in termen van goed en kwaad. Het veronderstelt in ieder
geval dat redeneringen uitgroeien tot ware analyses, dat er bijvoorbeeld wat dieper
ingegaan wordt op de draagwijdte van de politieke taal, de demagogie en de media,
en dat dat onderzoek niet beperkt blijft tot de historische context van een verleden,
maar zich uitstrekt tot het heden.
Zonder de houding van de jongeren die hier bij het begin ter sprake
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Karl-Heinz Janssen, High durch Hitler, in Die Zeit, 8 juli 1977. Dat scepticisme werd niet
gedeeld door Albrecht Roeseler in de Süddeutsche Zeitung, 9 juli 1977, maar diens volzin
laten we hier, niet alleen gemakshalve, het liefst onvertaald: ‘Und die Jüngeren, die jetzt
keinem über sechsig mehr trauen mögen, wird klar werden, unter welch freundlich-liberaler
Schutzglocke sie heute aufwachsen angesichts jener “Veranstaltungen”, in denen der Mensch
nur als dumpf dröhnendes oder hysterisch jubelndes Partikelchen einer grässlich bravourösen
Massenregie aufscheint’.
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kwamen, goed te keuren, moet ik bekennen dat ik er begrip voor heb. Omdat ik
vaak op een soortgelijke manier reageer op vele vormen van historische
communicatie. Als ik bijvoorbeeld verneem dat de nazi's voor 1933 kosteloze
maaltijden organiseerden voor werklozen en dat dat ‘propaganda’ wordt genoemd,
dan zie ik niet in waarom men de ‘soupe populaire’, een soepuitdeling in andere
tijden van crisis en honger, ‘sociale tegemoetkoming’ of ‘armenzorg’ moet noemen.
Het voorbeeld komt uit de film van Fest, maar zo zijn er talloze andere te noemen.
Waarom bijvoorbeeld worden Hitlers Autobahnen nu eens ‘goed’, dan weer ‘kwaad’
genoemd? Dit soort historisch gepreek, in zo'n twijfelachtige terminologie, boezemt
ook mij wantrouwen in. Omdat ik het niet heb meegemaakt? Waarschijnlijk. Maar
dan zou ik wel graag hebben dat men mij over dat recente verleden in meer
existentiële termen zou spreken en niet alleen in clichés.
De ‘feitelijkheid’ waar Fest zo prat op gaat en die zijn gebrek aan
interpretatievermogen moet vergoelijken, is - kan het ook anders? - van een even
dubieus allooi. Feitelijkheid in een film betekent in de eerste plaats dat men weet
met welk materiaal men omspringt en waarom. Het filmmateriaal, de archieven die
Fest benut heeft, bestaan, op enkele uitzonderingen na, allemaal uit officiële beelden
van het Derde Rijk. Beladen beelden dus, die geïnterpreteerd moeten worden.
Daarmee bedoel ik niet uitsluitend dat hun propagandacoëfficiënt geduid moet
worden, maar algemener: alle filmhistorisch materiaal is uiteraard slechts een
selectie, moet noodzakelijkerwijs gedachtelijk worden aangevuld. Wat we uit het
verleden aan beeldmateriaal overhebben, is altijd te weinig. Daarom alleen al moet
het met de uiterste nauwgezetheid gehanteerd worden. ‘C'est tout le passé manquant
4
à avoir été filmé qui manque encore une fois dans le passé filmé’ : het verfilmde
verleden vertoont altijd de ontzaglijke leemte van en moet altijd aangevuld worden
met alles wat men in dat verleden verzuimd heeft te verfilmen. Of zoals Marc Ferro
in zijn werkje Cinéma et Histoire (Denoël, 1977) opmerkt: voor men aan een
cinematografische lectuur van de geschiedenis kan gaan doen, moet men met een
historische lectuur van de film beginnen; voor men geschiedenis wil aflezen uit film,
5
moet men eerst onderzoeken hoe de film historisch omspringt met geschiedenis .
Dit betekent onder meer dat de cineast nauwkeurig moet beseffen hoe hij zelf het
medium manipuleert (want manipulatie is er altijd) en waar hij

4
5

J.L. Comolli, Le passé filmé, in Cahiers du Cinéma, nr. 277, juin 1977.
Fests onkritische omgang met het beeldmateriaal is des te ergerlijker daar op het ogenblik
de verhouding tussen film en geschiedenis zowat overal grondig onderzocht wordt. Een greep
uit de reeds beschikbare resultaten: de twee zojuist genoemde teksten van Comolli en Ferro;
de bijeenkomst van Valence die dit jaar gewijd was aan Histoire et Cinéma; het colloquium
van het Edinburgh Festival, Historical Materialism and the Cinema, met de publikatie Edinburgh
Magazine, nr. 2; ça-Cinéma, nrs. 10/11 en 12, beide gewijd aan hetzelfde thema.
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zelf staat. Hij heeft het recht niet anderen te verwijten dat zij manipuleren, zolang
hij geen inzicht heeft - en geeft - in de manipulatiemechanismen die hij ook zelf
gebruikt. ‘Ofschoon zij ergens vermelden (en men ook ziet) dat de nazi's de film
heel bewust als propagandawapen gebruikt hebben, trekken Fest en Herrendoerfer
6
daaruit geen methodische consequenties voor hun eigen werk’ .
Als zij dat niet doen, gebeurt dat waarschijnlijk heel onbewust, met de naïeve
vanzelfsprekendheid van mensen die heel en al opgeslorpt worden door hun meer
‘ernstige’, zogenaamd wetenschappelijke bezigheid. Het kan bijvoorbeeld gebeuren
onder het mom van de technische eisen. De hedendaagse techniek stelt nu eenmaal
bepaalde eisen, en techniek is altijd een mooi voorwendsel voor manipulatie. Zij
zullen er bijvoorbeeld niet eens aan gedacht hebben dat zij, als zij beelden van een
plechtigheid uit de jaren dertig van haarscherpe geluiden voorzien (in een volgeladen
stadion hoor je alleen maar de eenzame stap van Hitler), de nazi-propaganda helpen
actualiseren. Het is juist die naïviteit, dat gebrek aan bewustzijn van de media die
men manipuleert en waardoor men dus vrij vlug zelf wordt gemanipuleerd, dat hier
ter discussie zou moeten worden gesteld. Fest gaf toch zelf toe dat zijn
Hitler-documentaire het heeft over de nazi-esthetiek! Technisch worden de beelden
dus uit hun historische context gehaald, terwijl ze van de andere kant interpretatief
angstvallig in hun historische context gevangen worden gehouden. Het verband
met het heden wordt nergens gelegd of doorgetrokken. Fest zegt wel dat hij de
toeschouwers van vandaag immuun heeft willen maken voor de nazifenomenen,
maar hij gaat zorgvuldig elke confrontatie met het heden uit de weg. Niet alleen,
zoals zojuist aangestipt met zichzelf als filmmaker, maar met dezelfde of
gelijksoortige structuren die in de politiek-maatschappelijke context van vandaag
nog altijd aanwezig zijn. Ziet men af van de historische details, van de contextuele
situaties, van de vormelijke retoriek - die allemaal beslist belangrijk zijn om de
verschijnselen uit het verleden te begrijpen - dan blijven, vooral voor hen die dat
verleden niet meegemaakt hebben, die dat verleden als ‘geschiedenis’ en niet als
eigen ‘ervaring’ zien, de analogieën met het heden sterker opvallen dan velen
waarschijnlijk willen toegeven. Natuurlijk, geen enkel politicus zal het nog wagen,
zichzelf te ensceneren zoals Hitler dat deed, maar zijn de hedendaagse politieke
prak-

6

W. Schütte in Frankfurter Rundschau. Maar Schütte gaat zelf op deze pertinente opmerking
niet verder in.
In Die Zeit van 14.8.77 analyseert de Duitse cineast Wim Wenders uitvoerig de commentaar
in de film en drukt zijn schaamte en verbittering uit; hij vraagt zich af of het misschien opnieuw
tijd wordt om te emigreren en verwijst daarbij naar zijn collega Fassbinder, die afscheid
genomen heeft van de BRD.
In Le Monde van 23.8.77 besluit Manuel Lucbert zijn artikel: ‘Car, force est de dire que Fest,
le cinéaste, est, malgré lui, espérons le, la plus récente victime de la propagande nazie, une
victime tout de même étonnament complaisante’.
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tijken en het gebruik dat politici van de media maken, eigenlijk zo verschillend? De
‘bedoelingen’ zijn natuurlijk anders: toen waren ze ‘fascistisch’, nu worden ze
‘democratisch’ genoemd. Maar een kritische omgang met de geschiedenis zowel
als met de actualiteit, een ernstige analyse van wat politieke communicatie is, vergt
dat men zich niet laat vangen door die wel belangrijke, maar toch slechts contextuele
(ideologische) aspecten van het politieke handelen en mishandelen. De taal van de
politiek duldt geen twijfels (R. Barthes), ze verdraagt geen tegenspraak. Dat blijkt
overigens duidelijk uit de mooi geënsceneerde politieke discussies, interviews,
persconferenties waarmee we dagelijks worden overspoeld.
Zulk een ernstige analyse ontbreekt in de film van Fest helemaal. Hoe komt het
bijvoorbeeld dat een ‘onwetende’ als ik, na de film gezien te hebben, een film die
juist voorgeeft over een ‘carrière’ te handelen, nog altijd niet begrijpt hoe die ‘carrière’
mogelijk is geweest. Hitlers machtsovername wàs inderdaad onbegrijpelijk, blijft
onverklaarbaar, zegt men; één verklaring wordt altijd maar weer herhaald: de
onverklaarbare fascinatie. Het lijkt mij een nogal gemakkelijke interpretatie, ik zou
ze eerst wel eens ernstig onderzocht willen zien. Maar zelfs als het de enig mogelijke
uitleg is: ook fascinatiemechanismen en -voorwaarden laten zich analyseren! Wat
ik altijd maar blijf missen, is ‘eine Moral der Einsicht’ (Nietzsche), en ik geloof dat
deze, niet alleen voor de Hitlerperiode maar ook voor onze tijd, niet mogelijk is
zonder een diepgaande en steeds voortgezette analyse van begrippen als
‘manipulatie’, ‘communicatie’, ‘massamedia’, ‘demagogie’. Ethiek en esthetiek
(vormproblemen) ineen! Daarmee vraag ik niet naar simpele parallellen tussen wat
gisteren was en vandaag nog altijd mogelijk of aanwezig is, maar naar een
methodische analyse van historische machtsmechanismen. Juist daartoe is het
filmmedium op een beperkte, maar daarom heel specifieke manier in staat. Legt
het zich er niet op toe, aan de totalitaire taal van de politiek te ontsnappen, die taal
voortdurend te analyseren - alleen dat is ‘informatie’ - dan schiet het tekort in zijn
morele taak. Dan doet film (en om het even welk medium) misschien aan ‘Bildung’,
vorming of zogenaamde opvoeding, maar dat is dan niet veel méér dan moraliseren:
dít zeggen maar dàt doen. De vraag die het leidmotief van dit soort
idealistisch-pedagogische bezigheid vormt - ‘hebben wij de monsters in en om ons
heen wel degelijk de kop ingedrukt?’ en vooral ‘kunnen we de jongere generatie
ertegen wapenen?’ - wordt dan een soort vrijgeleide voor ontoereikende zelfanalyse.
Op die manier kan het verleden nooit uitgeroeid worden. Noch door de negering,
noch door die bezwering die informatie- en verklaringsdrang heet.
Reacties van jongeren die denken of voorwenden dat Hitler ‘de eerste
Bundeskanzler’ was of die hakenkruisen op hun moto's schilderen, zijn voor mij dan
ook niet zo onbegrijpelijk. De ‘aufklärerische’ film van Fest heeft ook mij niet veel
méér geleerd dan dat Hitler een schilder was die
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in zijn leven veel en hard gepraat heeft, Autobahnen heeft gebouwd, vrouwen massa's vrouwen - tot hysterie wist te brengen, terwijl mannen in de stadia aan sport
en aan het front aan oorlog deden. Een soort Elvis Presley van zijn tijd. Alleen zong
7
hij niet zo goed.

Reflectie
De film van Joachim Fest ‘Hitler eine Karriere’ heeft van meet af aan kwaad bloed
gezet en hevige reacties uitgelokt. Terecht. De verdraaiing van de historische
waarheid door overbenadrukken van bepaalde feiten, het pudiek verzwijgen van
andere, uitgesproken immorele handelingen hebben de historicus Fest geen goed
gedaan. Vooral nadat hij in een Duits TV-interview op de vraag waarom er geen
beelden van de joden-deportaties en de daaropvolgende genocide in de film
voorkomen, antwoordde ‘dat er helaas geen bruikbaar filmmateriaal uit die periode
en over dit aspect ter beschikking stond’. Terwijl iedereen weet dat hij het in
overvloede kan vinden b.v. bij het Amerikaanse bureau voor oorlogsducumentatie.
Op deze manipulatie van de massa langsheen het filmmedium reageert Eric De
Kuyper terecht, ook al kan men heel wat aantekeningen in de marge van zijn bijdrage
plaatsen. Wat niets afdoet aan de waarheid van zijn stellingname.
Zelf wil ik er twee overwegingen aan toevoegen. Vooreerst dient de enquête over
Hitler bij de jeugd niet zo dramatisch te worden opgeschroefd, zoals dat nochtans
in de Duitse pers is gebeurd. Na twintig jaar aan zeventienjarigen les te hebben
gegeven, weet ik (en mijn collega's zullen dit beamen) wat voor nonsens jeugdigen
bij ondervragingen kunnen neerschrijven. Zelfs waar het gaat om lessen die ze met
spanning hebben gevolgd. Bovendien heb ik herhaaldelijk gemerkt hoe jeugdigen
bij testonderzoeken van de Psycho-Medisch-Sociale Dienst er soms plezier in vinden
provocatie, ironisch-domme antwoorden uit te denken.
En tijdens geschiedenislessen over het Nazisme, die begeleid werden met Duitse
militaire muziek en life-opnamen van Hitlers redevoeringen, kreeg ik vaak de
volgende reacties te horen: opwinding en joelend geschater als bij een
circusvoorsteling, maar achteraf de bekentenis: als je zo iets hoort, kun je haast
geen weerstand bieden.
Jo F. Du Bois

7

Teneinde elk misverstand te voorkomen, staan wij erop te benadrukken dat dit artikel werd
geschreven vóór de rockkoning E. Presley overleed. De redactie.
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Amerikaanse strategie voor het Midden-Oosten
L.L.S. Bartalits
Het conflict tussen Joods en Palestijns nationalisme blijft de centrale factor in de
Arabische wereld. Het blijft de vraag òf en onder welke voorwaarden de Arabieren
een Zionistische staat in hun midden dulden. De meest direct betrokken landen
(Egypte, Syrië en Jordanië) zouden gaarne van het probleem verlost zijn. Maar de
trots van de Arabieren dwingt hen hiervoor alleen een eervolle oplossing te
accepteren. Inmiddels heeft president Carter met zijn Midden-Oosten politiek een
breuk veroorzaakt tussen de Amerikaanse regering en de georganiseerde Joodse
gemeenschap in de Verenigde Staten. Die breuk kan ernstige gevolgen hebben
voor zowel Carters binnen- en buitenlandse politiek als voor zijn politieke toekomst.
De Amerikaanse Joden zijn ontsteld over wat zij zien als voortdurende Amerikaanse
druk op Israël om concessies te doen ten gunste van de Arabieren in het algemeen
en de Palestijnen in het bijzonder. Ze zijn gealarmeerd door de herverschijning van
de Sovjet-Unie in het onderhandelingsproces.
Volgens George Ball, in Foreign Affairs van april 1977, stelt men zich ondanks
bewondering voor en sympathie met Israël toch de vraag hoe de Verenigde Staten
in het Midden-Oosten het beste hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen ten
aanzien van Israël, zichzelf en alle volkeren, wier welzijn door een nieuw conflict
ernstig kan worden bedreigd.
In de afgelopen twintig jaar heeft de vrees voor een sterke pro-Israëlische
binnenlandse reactie Washington weerhouden van een meer uitgesproken en
zelfbewust beleid in het Midden-Oosten. Indien de regering-Carter een zelfde houding
aanneemt, slechts deelsuccessen nastreeft of de strijdende partijen een vaag
compromis opdringt, zal er geen vrede komen. De diverse uitgangspunten van de
partijen in het Midden-Oosten (van Arabische zijde het verlangen naar volledige
terugtrekking van Israël uit de in 1967 bezette gebieden, waartegenover evenwel
onvoldoende garanties voor een erkenning van Israël worden gesteld; van Israëlische
zijde de opvatting dat behoud van belangrijke, in 1967 veroverde gebieden essentieel
is voor de eigen veiligheid) hangen ten nauwste samen met de gebondenheid van
de eigen regeringsleiders aan binnenlandse politieke krachten en voeren
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ons onvermijdelijk tot de slotsom dat de betrekkelijk machteloze regeringen in de
leidende Arabische landen en in Israël nooit een compromis-formule kunnen
overeenkomen. Om een doeltreffend onderhandelingsproces over dit geschil op
gang te brengen, moet vooraf aan vier voorwaarden worden voldaan, die nu in het
Midden-Oosten nog ontbreken. Ten eerste moet bij beide partijen de wens bestaan
tot een oplossing te komen. Ten tweede moet het onderhandelingsproces geen
nul-som-spelen, dit wil zeggen een concessie moet beiden tot voordeel strekken.
Ten derde moeten de regeringsleiders de mogelijkheid van concessies open houden.
Ten vierde moeten de diverse uitgangsstellingen het vinden van een compromis
mogelijk maken.
Afgemeten naar de situatie in het Midden-Oosten wordt duidelijk dat de Verenigde
Staten een pasklare regeling kunnen verkopen, maar dat beide partijen wederzijds
concessies moeten doen in samenhang met voortzetting van de reeds verstrekte
en nog te verstrekken hulp. De onwrikbare kern van dit gecompliceerd probleem
maakt een Amerikaanse bemoeienis echter wel noodzakelijk. De Verenigde Staten
moeten een alomvattende kaderovereenkomst opstellen binnen de bestaande
internationale beginselen en deze voortgezette bemoeienis moet afhankelijk worden
gemaakt van goedkeuring van de voorgelegde voorwaarden door de betrokken
partijen. Via een zelfbewuste diplomatie moeten de Verenigde Staten de meer
gematigde Arabische staten brengen tot erkenning van Israël en Israël tot het doen
van concessies, en daartoe zal Amerika scheldkanonnades en verwensingen moeten
incasseren.
Tegenover de belofte van Israëls buren dit land als souvereine staat te zullen
erkennen en vrijheid van scheepvaart, een vrij verkeer van goederen en diensten
en andere maatregelen te zullen eerbiedigen, gevolgd door concrete afspraken ten
aanzien van de Golf van Akaba, de hoogvlakte van Golan en een Palestijnse staat
op de Westerse Jordaanoever, zullen de grote mogendheden garanties moeten
stellen met betrekking tot de onschendbaarheid van de uiteindelijke grenzen en een
beperking van de wapenstroom. Met hun voorstellen zullen de Verenigde Staten
niet moeten wachten totdat gebleken is dat de partijen in het Midden-Oosten via
gewone onderhandelingen geen vooruitgang kunnen boeken, omdat een dergelijke
gang van zaken de geneigdheid tot compromissen kan verminderen. Evenmin
moeten de Verenigde Staten afzien van het verlangen naar een vlotte uitvoering
van hun voorstellen, omdat anders ontevreden groepen vorm kunnen geven aan
hun verzet.

Waakzaam
Hun doeltreffend optreden in het verleden (met name in november 1956 tijdens de
Suez-crisis) moet de Amerikanen voor ogen staan en zij moeten
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waakzaam zijn en zich afvragen hoe lang Israël de voortgang naar vrede kan
tegenhouden, waardoor het gevaar voor oorlog blijft bestaan. Met andere woorden:
hoe lang kunnen de Verenigde Staten een duidelijk onhoudbare impasse gedogen.
Daarbij moet worden bedacht dat, ook al eindigt een hernieuwde oorlog in het
Midden-Oosten òf in een Israëlische overwinning òf in een pat-stelling, een dergelijke
oorlog catastrofale verliezen kan toebrengen aan de niet-communistische landen:
een hernieuwd olie-embargo, een grotere afhankelijkheid van Arabische olie en een
selectief gebruik van hun olierijkdom door de Arabische landen. Sympathie met de
‘Israëlische paranoia’ mag de Verenigde Staten er niet van weerhouden hun nationale
belangen op te geven ten gunste van Israël. Bovendien moeten de Verenigde Staten
niet slechts de gevolgen van een bepaalde beleidslijn op de korte termijn voor Israël
in het oog houden, maar ook de gevolgen voor andere landen en voor het welzijn
van de wereld als geheel.
Alvorens de Geneefse Conferentie opnieuw bijeenkomt, moeten de Verenigde
Staten de instemming trachten te verkrijgen van Frankrijk, Engeland en de
Sovjet-Unie ten aanzien van een zorgvuldig opgesteld ontwerpplan. De ervaringen
met het eigen plan-Rogers en met de nadien opgetreden ontwikkelingen in het
Midden-Oosten moeten voor de Verenigde Staten aanleiding zijn met sterke hand
Israël in bedwang te houden en te trachten een tragische oorlog te voorkomen. Om
een initiatief te realiseren moet president Carter een sterke politieke oppositie op
de koop toe nemen en met dezelfde beslistheid optreden als president Eisenhower
in 1956. Indien de Verenigde Staten Israël toestaan elke suggestie voor een
terugkeer tot de oude grenzen en voor een oprichting van een Palestijnse staat
naast zich neer te blijven leggen en onderhandelingen over Jeruzalem te blijven
weigeren, berusten zij in een beleid dat niet slechts voor Israël maar ook voor henzelf
en de rest van de wereld gevaarlijk is. En dit getuigt niet van een verantwoordelijk
gedrag van een grote mogendheid, aldus George Ball.

Begin beheerst het toneel
Zelfs zijn ideologische tegenstanders erkennen volmondig dat Menachim Begin zich
in ruim zes maanden als een sterke eerste-minister heeft ontpopt. Een leider naar
wie veel Israëli's met respect opkijken. Sedert deze diepgelovige Joodse nationalist
zich als premier installeerde, is hij beslist een populaire persoonlijkheid op het soms
zo dramatische politieke toneel in Jeruzalem.
Begins naar demagogie neigend, onmiskenbaar bijtend en humoristisch
redenaarstalent slaat aan en stimuleert met zijn nationalisme het Israëlische volk.
In het parlement speelt hij op overtuigende wijze de rol van
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een zelfverzekerde regeringsleider, die de in mei 1977 verslagen socialistische
leiders bij herhaling in het zand laat bijten. Onder zijn strakke leiding is het afgelopen
met ministeriële twisten, die kenmerkend waren voor de voorafgaande regeringen.
Bovendien lekt over het besprokene in het kabinet vrijwel niets meer uit. In het te
krachtig afsluiten van de informatiekraan schuilt echter het gevaar dat de regering
aan geloofwaardigheid inboet. Premier Begin kan niet altijd succes en gelijk hebben.
Jubelend over de uitkomst van zijn officieel bezoek aan Washington keerde hij naar
Jeruzalem terug. Sedertdien staan de betrekkingen tussen beide hoofdsteden echter
onder andere over de Palestijnse kwestie onder flinke spanning.
Of Begin inderdaad op een succes bij president Carter in Washington kon bogen,
zoals hij bij zijn terugkeer trots verklaarde, is beslist twijfelachtig. Het afzwakken
van meningsverschillen met de Verenigde Staten lijkt sinds Begins bezoek aan
Washington een van de tactische pijlers van zijn diplomatie te zijn.
Premier Begin houdt van geheimen en van persoonlijke diplomatie. Terwijl de
nadruk van de verkiezingscampagne uitgesproken op de binnenlandse problematiek
lag, waar de Arbeiderspartij uiterst kwetsbaar was - houdt Begin zich nu vrijwel
uitsluitend met het buitenlands beleid bezig. Om voornamelijk ideologische redenen
ziet Begin zich voorbestemd er voor zorg te dragen dat de Westelijke Jordaanoever
voor hem consequent het Bijbelse Judea en Samaria, voor eeuwig onder Israëlische
controle blijft. Begin berust nimmer in de deling van Palestina.
Het politieke lot wil dat Begin aan de macht is gekomen op een kritiek moment in
de geschiedenis van het Midden-Oosten, waarop vrede en de Palestijnse kwestie
op één lijn worden gesteld. Zijn onbuigzaamheid vooral ten aanzien van de Westelijke
Jordaanoever is in wezen de pijler van zijn door velen als ‘Messiaans’ ervaren
leiderschap. Hij is zo door deze problematiek bezeten dat de Likoedregering
nauwelijks toekomt aan het formuleren van een weloverwogen binnenlands beleid.
In dit verband wees het rechtse blad Yedioth Achronoth, dat doorgaans de
Likoedregering steunt, er in een hoofdartikel op dat de regering-Begin niet voldoende
optreedt tegen binnenlandse terreur. Gedoeld wordt hier niet zo zeer op de
Palestijnse aanslagen maar op de Joodse criminaliteit.
Israël heeft in Begin een uitgesproken nationalistische leider die de toch al
aanwezige xenofobische tendens in de Israëlische samenleving tot een vorm van
nationalisme aanblaast. Het handvest van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) noemt Begin in één adem met Hitlers Mein Kampf. Dit is voor hem afdoende
om nooit meer met Yasser Arafat aan tafel te gaan zitten. Heel wat Israëli's zijn er
over het algemeen trots op dat Jeruzalem de Verenigde Staten trotseert en gewoon
doorgaat met het stichten van nederzettingen in bezet gebied met het argument dat
het ‘een
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binnenlandse aangelegenheid is die Washington niets aangaat’. Dat wordt erkend
als politieke moed. En dat wordt geïnterpreteerd als een winstpunt voor de
Likoedpartij, die - naar mag worden aangenomen - bij het houden van nieuwe
algemene verkiezingen haar positie in het parlement verder kan versterken.
Begins regering steunt thans als gevolg van de toetreding van de ‘Democraten
voor Verandering’ van prof. Yadin op een brede meerderheid. De gezamenlijke
Amerikaans-Russische Verklaring van 1 oktober 1977 over het Midden-Oosten,
waarin wordt gesproken over legitieme rechten voor het Palestijnse Volk, gaf bij
Yadin de doorslag om zijn partij, met het argument dat Israël in een ‘noodtoestand’
verkeert, in de regering te loodsen.
Deze uitbreiding van het kabinet is zeker een politiek meesterstuk van Begin
geweest. Het laat zich vergelijken met zijn snelle kabinetsformatie na de verkiezingen,
zijn benoeming van Dajan tot minister van buitenlandse zaken en zijn recrutering
van Abba Eban als internationaal pleitbezorger voor het regeringsbeleid - prestaties
waarmee hij zijn linkse opponenten, en speciaal de kopstukken van de in de hoek
gedrongen Arbeiderspartij, schaakmat heeft gezet.

Bezette gebieden
Tien jaar geleden toonden de zelfverzekerde Israëli's zich na hun triomf in de
Junioorlog bereid veroverde gebieden af te staan in ruil voor vrede met de Arabische
buurlanden. De verslagen en verbitterde Arabieren antwoordden toen bij monde
van president Nasser met het bekende ‘drie keer nee’. Na de ambivalente, maar
voor het Arabische zelfbewustzijn inspirerende Oktoberoorlog in 1973 begonnen
de Arabieren eindelijk in voorzichtige termen over vrede te spreken. Maar tegelijkertijd
raakten de Israëli's - vernederd door de verrassing en verbaasd over de gegroeide
Arabische kracht - ervan overtuigd dat behoud van bezet gebied essentieel was
voor Israëls veiligheid. Aan de lange discussie in Israël over welk deel van het
bezette gebied in welke situatie moest worden opgegeven, kwam nagenoeg een
eind met de komst van Begin in mei 1977.
Nadat premier Begin in Jeruzalem was teruggekeerd van zijn geruchtmakend
bezoek aan Washington afgelopen juli, gooide hij een handvol zand in de toch al
zo kwetsbare diplomatieke machine van het Midden-Oosten. Tot ontsteltenis van
de Arabische wereld en de Amerikaanse regering maakte premier Begin bekend
dat hij aan drie Joodse vestigingen in het door Israël bezette gebied op de Westelijke
oever van de Jordaan legale status zou geven.
President Carter was uitermate gepikeerd. Premier Begin had niet alleen verzuimd
Carter van te voren op de hoogte te stellen van dit nogal pro-
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vocatieve gebaar, hij had de nieuwe legale status van de Joodse vestigingen
bovendien afgekondigd aan de vooravond van het vertrek van minister Cyrus Vance
naar het Midden-Oosten.
Van het begin af aan heeft premier Begin geen twijfel laten bestaan aan zijn
bedoelingen ten aanzien van de door Israël in juni 1967 bezette gebieden. ‘Het gaat
hier om bevrijde gebieden, die van ons zijn sedert duizenden jaren’, zo verklaarde
hij in een van zijn eerste reacties na zijn verkiezingsoverwinning. En in zijn
regeringsprogramma merkte hij op, dat het Joodse volk een historisch eeuwig recht
heeft op het Bijbelse Israël, waarvan het geen afstand kan doen. Daaraan koppelde
hij de mededeling vast, dat zijn regering zal zorgen voor agrarische en stedelijke
nederzettingen op de bodem van het eigen land. Toch kwam het nog als een
verrassing met welk tempo Begin wat de bezette gebieden betreft, overging van de
retoriek naar de voldongen feiten. Allereerst medio juli 1977 de erkenning van drie
‘voorlopige’ nederzettingen in West-Jordanië, waarbij Begin zich tegenover
Amerikaanse protesten uitdrukkelijk op het standpunt stelde, dat het hier niet om
Arabische gebieden zou gaan, aangezien zij door Jordanië in 1948 onrechtmatig
waren geannexeerd.
Daarna kwam het besluit om aan de Arabische bevolking van Cisjordanië en het
gebied van Gaza dezelfde sociale diensten te verlenen als aan de bevolking van
Israël, wat door oppositiespreker en gewezen minister van buitenlandse zaken,
Allon, gekwalificeerd werd als een fundamentele wijziging ten kwade van de
Israëlische politiek. En als voorlopig laatste stap in dit patroon de aankondiging dat
drie nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gevestigd zullen worden.
Waarop de Verenigde Staten onmiddellijk kritiek hebben geoefend, in
overeenstemming met het Amerikaanse standpunt dat nieuwe nederzettingen in de
bezette gebieden een obstakel vormen voor de pogingen om een vrede in het
Midden-Oosten tot stand te brengen.
Deze kritiek is maar al te begrijpelijk. Want de Israëlische maatregelen zijn allemaal
na Begins bezoek aan Washington eenzijdig getroffen, dat wil zeggen zonder overleg
met de Amerikaanse regering. Het betekent, zoals Allon heeft opgemerkt in het
parlement, dat de betrekkingen tussen Amerika en Israël niet langer gebaseerd zijn
op de dialoog, maar dat nu beide partijen naar eigen believen handelen. Ook kunnen
de maatregelen worden gezien als een demonstratieve afwijzing door Begin van
Carters uitdrukkelijk verzoek voorlopig geen nieuwe Joodse nederzettingen in het
bezette gebied te stichten. En daarnaast hebben de maatregelen nog een geheel
ander politiek aspect: zij ondergraven het vertrouwen van de gematigde Arabische
landen in het vermogen van de Verenigde Staten Jeruzalem tot een gematigde
koers te bewegen.
In tegenstelling tot premier Begin ziet vice-premier Yadin in dat de
nederzettingspolitiek in de internationale arena - getuige het debat in de Ver-
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enigde Naties over deze zaak - Israël meer heeft geïsoleerd dan nodig is. Gezien
de krachtsverhoudingen in de regeringscoalitie maakt Yadin zich echter niet de
illusie dat hij de nederzettingsdrang van de extreme groeperingen kan stopzetten.
Wel eventueel afremmen door tegen plaats en het tijdstip van de stichting van een
nederzetting bezwaren te maken. Voorlopig heeft Yadin vrede met Dajans uitspraak
dat de nederzettingen niet de loop van Israël's vredesgrenzen bepalen.

Israël en de PLO
Dat de regering-Carter tot twee keer toe Begins actie op de Westelijke Jordaanoever
officieel afkeurde, dat minister Vance na afloop van zijn tweede vredesmissie in het
Midden-Oosten verklaarde meer flexibiliteit te hebben aangetroffen in het Arabische
dan in het Israëlische kamp en dat president Carter sprak over een meer plooibare
houding onder de Arabieren zonder corresponderende verwijzing naar de Israëli's,
lijkt nauwelijks of niet van invloed op het Likoed-beleid.
Het zal duidelijk zijn dat deze onverzoenlijke en vaak provocerende houding de
positie van de sinds 1973 naar matiging neigende Arabische leiders ten aanzien
van hun achterban in het algemeen en hun radicale binnenlandse rivalen in het
bijzonder niet heeft vergemakkelijkt.
Tot aan de zitting van de Centrale Raad van de PLO in de laatste week van
jongstleden augustus te Damascus liet Arafat de buitenwereld weten met de
Verenigde Staten over de vrede te willen praten en toonde hij zich bereid tot
aanvaarding van een herziene Veiligheidsraadresolutie 242 die de Palestijnen niet
uitsluitend als vluchtelingen zou omschrijven, maar rekening houdt met hun nationale
aspiraties zoals die al eerder werden gelegitimeerd door Carter en de EEG-landen.
Dit ondanks het feit dat Begin op voorhand had laten weten zelfs niet met een PLO
te willen praten die Israël geheel en al zou erkennen. Waarna de geïrriteerde
Palestijnse Centrale Raad Arafat in het zand liet bijten: afwijzing van de vredesmissie
van Cyrus Vance als ‘een project dat tegen de nationale rechten van ons volk is
gericht’ en - wat allang vaststond - verwerping van de resolutie 242.
Opvallend was daarbij vooral de ontevredenheid van de als gematigd geldende
PLO-vleugel die genoegen zou nemen met een mini-staat op de Westelijke
Jordaanoever.
De PLO had Veiligheidsraadresolutie 242 natuurlijk ook kunnen erkennen en
daarmee Israël een propogandistisch voordeeltje kunnen onthouden. Er zou een
eerste brug naar Washington zijn geslagen en de Israëlisch-Amerikaanse kloof zou
zijn verdiept. Maar zoveel elasticiteit en inzicht valt van een verkrampte, met een
absolute Israëlische onverzoenlijkheid geconfronteerde organisatie als de PLO niet
te verwachten.
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Afgelopen september werd het vredesoverleg voortgezet, toen de ministers van
buitenlandse zaken de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New
York bijwoonden. Maar gezien de onverzoenlijkheid van de standpunten bood ook
dat nauwelijks perspectief. De Arabieren moeten grimmig vaststellen dat president
Carters strategie voor het Midden-Oosten ineengestort is. Zes à zeven maanden
Amerikaanse strategie hebben naar hun mening alleen gediend om aan te tonen
hoe weinig de Verenigde Staten kunnen doen om Israël naar hun hand te zetten.
President Carter heeft een blauwtje gelopen, maar voor de gematigde Arabieren is
de schade veel aanzienlijker. Vier jaar werken voor de vrede ligt in puin.
De kosten zijn zeer hoog geweest. Egypte zit niet meer in de frontlijn en met de
ommekeer van zijn alliantie is zijn militair potentieel vrijwel vernietigd. Libanon is
verwoest. De PLO is verzwakt als onafhankelijke politieke en militaire macht. En
dat alles voor niets. Ondanks al hun toegevingen, hun verandering van toon, hun
verwerping van het radicalisme en hun vertrouwen in de Verenigde Staten, is de
vrede nog altijd ver af. De nieuwe Arabische elite kan slechts met tegenzin het
visioen, dat wordt gevoed door de fabelachtige olierijkdom, van een overvloedige
toekomst in harmonie met het Westen opgeven. De Arabische verwarring spruit
voort uit het feit dat na vier jaar van het achtervolgen van de luchtspiegeling van
vrede en het opvoeden van de publieke opinie daartoe, er nu geen geloofwaardige
alternatieve strategie is. De Arabieren zijn niet klaar voor de oorlog, zij kunnen geen
verdere toenadering doen en zij zijn politiek scherp verdeeld. Het regime-Assad
heeft zonder daarbij zelf iets te winnen de Palestijnen bijna uitgeschakeld, president
Sadat is er niet in geslaagd de economische voordelen van de staat van
niet-oorlogvoering waar te maken en Saoedi-Arabië heeft zich vergeefs vastgeklampt
aan de Amerikanen.

Verslechtering van de situatie
Nu Israël onverzettelijk blijft, zullen de regerende groeperingen meer dan ooit worden
beschuldigd van corruptie, wanbeheer en van verraad aan de Arabische en
Islamitische erfenis. De Israëliers rekenen er ongetwijfeld op dat er in de nabije
toekomst geen militaire bedreiging uitgaat van de Arabieren en dat, als ten gevolge
van de huidige situatie revolutie en chaos de Arabische wereld overspoelen, dit de
wijsheid zal onderstrepen van de beslissing niets toe te geven aan zulke wisselvallige
vijanden.
Onder deze omstandigheden resteert Washington slechts een beleid dat is gericht
op het zolang mogelijk beheersen van het blijvende conflict. Dit om te voorkomen
dat het zich verspreidt of ontwikkelt tot een serieuze bedreiging van de Amerikaanse
belangen, waarbij ook het gevaar van een
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confrontatie met de Sovjet-Unie weer opdoemt. De militaire situatie in het
Midden-Oosten biedt voorlopig nog respijt. Door de spectaculaire versterking van
de Israëlische militaire macht sinds 1973, de verslechterde conditie van de
Egyptische strijdkrachten door het Russische wapenembargo, de Syrische
betrokkenheid in Libanon en het bestaan van gedemilitariseerde zones kunnen de
Arabieren niet hopen op de mogelijkheid van een militair succes vóór 1980.
Samenvattend: de situatie in het Midden-Oosten is gedurende de laatste maanden
verslechterd. Drie oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: het Israëlische besluit om
de bezette Arabische gebieden definitief te koloniseren met niet minder dan 27
nieuwe nederzettingen in de eerstkomende vier jaar, de weigering van de PLO om
Veiligheidsraadresolutie 242 (die het bestaansrecht van Israël erkent) te aanvaarden
en de initiatiefloze halfslachtigheid van de Amerikaanse regering.
President Carter's weinig overtuigende berispingen aan het adres van Jeruzalem
hebben premier Begin niet weerhouden zijn opvattingen over de ‘bevrijde’ Westelijke
Jordaanoever in daden om te zetten - integendeel. Het in begin september jl. bekend
geworden ‘veiligheidsplan’ van landbouwminister Ariel Sharon voorziet in een verder
inkapselen van Arabische bevolkingscentra met een groot aantal Israëlische
nederzettingen - alle waarschuwingen van de Amerikanen ten spijt dat zulks ‘een
obstakel betekent op de weg naar de vrede’.
Wat men hiervan ook moge denken, premier Begin is in ieder geval een man die
de daad bij het woord voegt en bovendien bereid is daarvan de consequenties te
dragen; president Carter heeft hem trouwens de geruststellende verzekering gegeven
dat het Amerikaanse misnoegen nog geen stopzetting van de hulp van de Verenigde
Staten betekent. Verder is Washington niet bij machte of in ieder geval niet van plan
zich te verzetten tegen Israëls veto tegen deelname, in welke vorm ook, van een
zelfstandige Palestijnse delegatie op de Geneefse vredesconferentie. Dit laatste,
alsmede de Israëlische annexatie van het gebied dat de PLO had gehoopt met
Amerikaanse steun als ‘thuisland’ in de wacht te slepen, waren de directe aanleiding
voor de onverwachte weigering van de Palestijnse Nationale Raad in Damascus
hun onverzoenlijke standpunt tegenover Israël te herzien. Natuurlijk kan men stellen
dat de PLO zich door hun afwijzing van Veiligheidsraadresolutie 242 nog verder
heeft geïsoleerd en dat Arafat niet in alle Arabische hoofdsteden als de
alleenzaligmakende verlosser van zijn volk wordt binnengehaald. Maar dat wil
helemaal niet zeggen dat de Arabieren bereid zouden zijn de Palestijnse kwestie
onder het tapijt te vegen: er is geen enkel Arabisch land dat een dergelijk ‘verraad’
tegenover drie miljoen Palestijnen zou overwegen of zou aandurven na alles wat
er is gebeurd.
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Amerikaans-Russische verklaring
Premier Begin's territoriaal maximalisme wordt principieel verworpen door diegenen
onder zijn landgenoten die een compromis onmisbaar achten voor een oplossing
van de Israëlisch-Arabische controverse. Maar bovenal wordt het Begin door velen
kwalijk genomen dat zijn vasthoudendheid aan zijn extreme beginselen niet alleen
de betrekkingen tussen Washington en Jeruzalem heeft verkoeld, maar ook de
Amerikanen aanleiding heeft gegeven zich bij hun vredesinspanningen meer en
meer op de Arabieren te oriënteren en Moskou bij dat proces te betrekken. Dat
impliceert overigens niet dat de gematigde Israëli's akkoord zouden gaan met een
door de PLO beheerste Palestijnse staat als naaste buur of een herstel van de
grenzen van 4 juni 1967.
Het idee en het ontwerp voor de Russisch-Amerikaanse verklaring van 1 oktober
1977 waren van Russische oorsprong. De Amerikaanse diplomaten hebben enige
wezenlijke veranderingen aangebracht, maar de verklaring betekent toch een schrede
in de richting van de Arabische landen en de Sovjet-Unie. De partijen moeten hoe
dan ook aan de onderhandelingstafel worden gebracht. De Geneefse conferentie
dient naar Amerikaanse opvatting het kader te vormen voor onderhandelingen die
misschien jaren zullen duren en misschien ook tijdelijk onderbroken kunnen worden,
maar intussen vijandelijke partijen het instrument leveren om stoom af te blazen
voor ze weer naar de wapens grijpen. De invloed van de Sovjet-Unie in het
Midden-Oosten, die op een dieptepunt was aangeland, neemt weer toe. De
Amerikanen hopen dat dit zal resulteren in een soepeler houding van Syrië en vooral
van de PLO. De toekomst zal leren of de Verenigde Staten van de Kremlinleiders
een tegenprestatie hebben verkregen voor de aanvaarding van het voorstel tot een
gemeenschappelijke verklaring.
De Russen hadden oorspronkelijk van de nationale rechten van de Palestijnen
gesproken; president Carter wenste: legitieme belangen, en het compromis werd:
legitieme rechten. De Amerikaanse bewering dat Washington zijn standpunt niet
heeft gewijzigd, is moeilijk verdedigbaar. Het begrip legitieme rechten is overigens
een dubbelzinnige formule die onderhandelingen niet uitsluit.
De Veiligheidsresoluties 242 en 338, die als basis voor de Geneefse conferentie
zouden dienen, zijn in de gemeenschappelijke verklaring van 1 oktober 1977 niet
genoemd, maar liggen er naar Amerikaanse opvatting wel in besloten. Ze zijn niet
uitdrukkelijk vermeld omdat de Russen ook andere resoluties, aanvaard door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, hadden willen noemen.
De Russisch-Amerikaanse verklaring erkent niet het
alleenvertegenwoordigingsrecht van de PLO voor de Palestijnen, en belooft de
Palestijnen
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geen staat. Zij pleit voor normale vreedzame betrekkingen op basis van de
beginselen van soevereiniteit, territoriale onschendbaarheid en politieke
onafhankelijkheid, een oud verlangen van Israël. De Verenigde Staten houden eraan
vast dat de PLO resolutie 242 van de Veiligheidsraad en het bestaansrecht van
Israël moet aanvaarden, voordat zij aan de Geneefse conferentie kan deelnemen.
In zijn persconferentie van 30 september 1977 zei president Carter dat de PLO
blijkbaar geen land vertegenwoordigt, maar een substantieel gedeelte van de
Palestijnen. Als verdere vertegenwoordigers van de Palestijnen noemde hij de
burgemeesters en andere plaatselijke autoriteiten in West-Jordanië. Washington
zal een teruggave van dit gebied aan Jordanië stellig prefereren boven de vorming
van een nieuwe staat.
In de door ministers Gromyko en Vance opgestelde gemeenschappelijke verklaring
bieden beide supermogendheden tevens een garantie aan voor de nakoming van
de in Genève te maken afspraken. Het blijft een open vraag of dit zal leiden tot
troepenzendingen en daarmee tot het gevaar van een directe Russisch-Amerikaanse
confrontatie in het Midden-Oosten.
Tenslotte blijft de vraag waarom president Carter de Russen inschakelt, nadat
eertijds onder meer door minister Kissinger grote inspanningen waren ondernomen
om de Sovjet-Unie van het Midden-Oosten verre te houden. Vermoedelijk hoopt
men in Washington dat Moskou, nu het formeel op zijn medeverantwoordelijkheid
voor de onderhandelingen is vastgelegd, afstand zal nemen van de
storingsmanoeuvres. De gemeenschappelijke verklaring duidt in zoverre al op een
Russische distantie van de PLO dat deze hierin niet genoemd wordt. Misschien kan
dit document ook als alibi dienen bij Amerikaanse pogingen om de Arabieren tot
soepelheid te bewegen. De tekst van de gemeenschappelijke verklaring als zodanig
bevat niets dat verder gaat dan vroegere toezeggingen, doch nu geformaliseerd,
en dit wekt felle reacties in Israël.
Men kan zich afvragen of de inschakeling van de Sovjet-Unie zou kunnen bijdragen
tot vermindering van het verzet tegen uitoefening van pressie op Israël in de
Verenigde Staten zelf. Of is het de bedoeling dat onder gemeenschappelijk
Amerikaans-Russische druk een regeling aan beide partijen wordt afgedwongen?
Maar voor een duurzame vrede is dan nodig dat het Russische samengaan met
Amerika méér is dan tactiek. Aangezien dit allesbehalve zeker is, roept de
Amerikaanse stap allerhande raadsels op.
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Forum
Waarden en normen in het onderwijs
1.)

In de Ambo-paperback ‘Waarden en Normen in het onderwijs’ worden ons vier
inleidingen en een gesystematiseerd forumverslag aangeboden, het een en ander
in het najaar 1976 georganiseerd door de theologische faculteit van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen.
Het is een interessante en zeer lezenswaardige bundel opstellen geworden met
betrekking tot ‘de problematiek rond de overdracht van waarden en normen, niet in
het minst in relatie tot de levensbeschouwelijke, resp. konfessionele identiteit van
het onderwijs’ (7).
Bleef Schillebeeckx in zijn inleiding ‘Waarden en Normen binnen de
wetenschappen en de schoolvakken’ opzettelijk bij algemene begrippen?
Van der Ven tracht in zijn inleiding een perspectief te openen naar een nieuwe
moraalpedagogiek. Poiesz behandelt de spanningen die zich openbaren in de
verhouding van docenten tot de school als instituut met een geformuleerde grondslag
en een daardoor bepaald aanstellingsen ontslagbeleid. Haarsma, die in zijn inleiding
‘Waarden en normen in de verhouding school-maatschappij-kerk’ de wisselwerking
tussen school en maatschappij, de rol van de overheid en de vrijheid van onderwijs
alsook de taak van de Kerk ten aanzien van het onderwijs de revue laat passeren,
gaat m.i. het meest concreet in op een aantal problemen van het veranderende
Nederlandse onderwijs. De nabeschouwing door Van Eupen en Giesbers vat de
belangrijkste punten samen die bij de forumgesprekken aan de orde kwamen. Dit
gebeurt aan de hand van de volgende vier stellingen:
Stelling I
Het behoort tot de taak van de school waarden en normen tot voorwerp van
een rationele discussie te maken en zich niet te verschansen achter een
eenzijdig beroep op het individuele geweten.
Stelling II
Het constructieve onderwijsbeleid, zoals dit in de contourennota tot uitdrukking
komt, tast de grondwettelijke vrijheid van onderwijs niet aan.
Stelling III
De zorg van de Kerk voor het onderwijs beperkt zich niet tot het in stand houden
en het bevorderen van het confessionele onderwijs.
Stelling IV
De leraar is verplicht een actieve bijdrage te leveren aan de vormgeving van
de identiteit van de school.

De lectuur van deze nauwelijks 100 bladzijden beslaande teksten is vaak moeilijk,
maar - als men zich echt de moeite geeft om in de tekst door te dringen - menigmaal
van een verrassende rijkdom en uitdagend tot nadere bezinning.
Het thema lijkt mij evenwel meer ‘Waar moet het met ons onderwijs heen?’ dan
‘waarden en normen in het onderwijs’, of anders uitgedrukt ‘waar vinden we in deze
tijd van snelle verandering en pluriformiteit op verantwoorde wijze waarden en
normen zonder in subjectivisme of indoctrinatie te vervallen?’
Voorop staat bij de auteurs dat onderwijs
1.)

Th.A.G. van Eupen e.a., Waarden en normen in het onderwijs. Annalen van het
Thijmgenootschap, Ambo, Baarn 1977, 111 blz., f 12,50
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èn beroepsgericht èn zin-oriënterend moet zijn, op de eerste plaats het welzijn van
de mens en de samenleving bevorderend. Zij gaan verder uit van een pluralisme
niet alleen in de hele samenleving, maar ook in het katholieke deel daarvan, waarbij
ze de hedendaagse mens als mondig en volwassen accepteren.
Dit gebeurt m.i. wat gemakkelijk; zou niet een deel van de onzekerheid omtrent
waarden en normen een uitvloeisel kunnen zijn van het menselijk tekort, waarin
oppervlakkigheid, gemakzucht en onkunde een rol spelen?
De bedreiging van de technocratie, anoniem apparaat dat alleen zichzelf tot doel
heeft, waar de mens verschraalt tot zijn functionaliteit, wordt telkenmale gesignaleerd
om daar de emancipatie van de mens als zorg voor de menselijke vrijheid en
democratisering tegenover te stellen. Dat ook het onderwijs gevaar loopt
technocratisch te worden, een systeem van doelgerichte leerprocessen, waardoor
men zo snel en efficiënt mogelijk zijn diploma haalt om zo zijn plaats te kunnen
innemen in een weinig humane samenleving wordt duidelijk als een gevaar
onderkend. Het zou dan ook juist de taak zijn van katholiek onderwijs om hier
humaniserend op te treden.
Van der Ven stelt de vraag, of het onderwijs ruimte biedt, resp. dient te bieden
aan de thematiek van waarden en normen en constateert dan ‘dat de feitelijke ruimte
in de huidige school veelal te gering is met het oog op de emancipatorische
doelstelling van het onderwijs’ (46).
Sprekend over de keuze van waarden en normen komt v.d. Ven niet verder dan
‘het recht van de voorkeurshypothese met betrekking tot de joodschristelijke
geloofstraditie’ (46).
Als doel van de morele vorming ziet hij ‘dat onderwijsleerproces met betrekking
tot waarden en normen gericht dient te zijn op het leren ervaren, het leren denken
en het leren handelen van de leerlingen’ (46).
Poiesz ziet de school als vrijwel ongewapend tegen de zeer snelle ontwikkelingen
in de gehele samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem kenmerkten
deze ontwikkelingen ‘zich vooral door de erkenning van de eigen waarde van ieder
mens, zijn mondigheid en eigen verantwoordelijkheid’ (48). Dit brengt voor de school
mee, een gemeenschappelijkheid in verantwoordelijkheid die één van de
grondwaarden en grondnormen is van een zich vernieuwend onderwijsbestel (49).
Hij meent dat ‘eerst wanneer het evangelie aan de christen iedere exclusivistische
aanspraak op waarheid en goedheid ontnomen heeft, het een inspirerende bron bij
het zoeken van het ware en goede zal kunnen worden. Het zal ons helpen ontdekken
wat naastenliefde, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid, solidariteit nù betekent.
Het zal ons vertrouwd maken met een levensoptimisme dat zich van zijn grenzen
bewust is. Het zal ons kritisch doen omgaan met kennis en wetenschap zó, dat de
mens niet aan zijn eigen kennen en kunnen ondergeschikt gemaakt wordt’ (52).
Haarsma vergelijkt op interessante wijze de Contourennota van Van Kemenade
met de Verklaring over de Christelijke Educatie van het Tweede Vaticaanse Concilie.
Deze laatste legt een grotere humaniteit aan de dag dan de Contourennota. Of dit
nu alleen maar het gevolg is van het feit, dat de overheid gegeven de vrijheid van
onderwijs in een plurale samenleving over de inhoud van het onderwijs weinig kan
zeggen (59), waag ik te betwijfelen.
De nota zou minstens een klimaat, een mentaliteit van het onderwijs kunnen
aangeven, waarin de hele mens meer aan zijn trekken komt. De affectieve
ontwikkeling, de karaktervorming komen er schraal van af in de Contourennota en
terecht vraagt Haarsma zich af of we op het terrein van de wisselwerking tussen
onderwijs en maatschappij niet in een vicieuze cirkel zijn terechtgekomen, waarbij
de maatschappij, inclusief gezin, de verkommering van het humane des te
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gemakkelijker zal accepteren, daarbij verwijzend naar de school, die zo een alibi
biedt.
Haarsma meent dat de Kerk van de toekomst een open, katechumenale en
oecumenische Kerk zal zijn en dat het confessionele onderwijs diezelfde
karakteristieken zal moeten vertonen, wil het toekomst hebben. Terecht wijst hij
erop dat de Kerk zorg voor het confessionele moet hebben. Wat dit laatste betreft
komt hij tot een suggestie die ook Dr. L. Joosten heeft gedaan bij zijn inleiding op
het congres n.a.v. het jubileum van de Katholieke Leergangen te Tilburg in maart
j.l. In de formu-
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lering van Haarsma luidt die: ‘Juist met het oog op de vrijheid van de ouders c.q.
de leerlingen zou het wenselijk kunnen zijn dat de pluriformiteit ook tot uitdrukking
komt in de verscheidenheid van de scholen onderling.
Dat zou betekenen dat er meer en minder “orthodoxe”, meer en minder
maatschappelijk geëngageerde katholieke scholen zouden ontstaan’ (73). Geen
van beiden zien zij deze oplossing als de ideale oplossing, maar wel ‘als een mogelijk
noodverband’ (Haarsma).
Wel zien zij het als een mogelijk middel om weer waarden en normen in de school
eerlijk een kans te geven.
B. Bot S.J.

Ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Arabische samenwerking en ontwikkeling
Het huidige gebrek aan eenheid bij de Arabische landen vormt wel een tegenstelling
tot de euforie en de wil tot samenwerking van vlak na de oktoberoorlog van 1973.
Een van de bewijzen hiervan vormt het feit dat bij de Arabische ministers die in
september 1977 in Kairo bijeenkwamen om een gezamenlijk standpunt in te nemen,
het meest gewaagde voorstel was om de vestiging van Israëlische nederzettingen
op de Westelijke Jordaanoever te veroordelen.
De leden van de Egyptische en Syrische delegatie waren het openlijk oneens
over de houding ten opzichte van Israël. De Syrische gedelegeerden wilden aan de
Verenigde Naties vragen om Israël als lid te schorsen, maar de Egyptenaren,
gesteund door de Saoedi-Arabische delegatie en verrassend genoeg ook door de
delegatieleden van Irak, verzetten zich hiertegen met het argument, dat men
onderscheid diende te maken tussen datgene ‘wat wel mogelijk was en wat niet’.
Dit was zeker een gevolg van de Amerikaanse pogingen om de onderhandelingen
tussen Arabieren en Israëliërs op gang te brengen.
De eerste aanzet was geleverd door minister Kissingers optreden; deze bewees
dat een zekere samenwerking tussen Arabieren en Israëliërs mogelijk was bij de
onderhandelingen over terugtrekking van de Israëliërs uit het Sinai-schiereiland en
uit een deel van de Golan-hoogten.
Hierdoor zijn de Verenigde Staten de dominerende supermogendheid in het
Midden-Oosten geworden, terwijl de Sovjet-Unie alleen nog vrienden heeft in Irak,
Libië en Zuid-Jemen. Voorheen werd Egypte altijd beschouwd als de leider van de
Arabische wereld, terwijl enkele keren ook Syrië als zodanig optrad. Maar thans is
Saoedi-Arabië ontegenzeggelijk het invloedrijkste land door zijn rijkdom, zijn
financiële steun en door zijn nauwe betrekkingen met de Verenigde Staten. De
spanningen, die hierdoor in de Arabische wereld ontstonden, vooral toen Egypte
zich soepeler ging opstellen ten opzichte van Israël, leidden tot de bloedige
uitbarsting in Libanon. Deze strijd is wel eens simplistisch voorgesteld als een conflict
tussen rechtse Christenen en linkse Moslims die het Palestijnse verzet steunden.
Syrië intervenieerde in deze strijd met een handig cynisme, door er voor te zorgen
dat de linkervleugel niet de overwinning kon behalen, dat de rechtervleugel niet
tenonder ging en dat uiteindelijk de Palestijnse presentie in Zuid-Libanon
gehandhaafd bleef. Het resultaat was wel dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO), lang een heilige zaak voor alle Arabieren, verzwakt is.
De Arabieren toonden hun bekwaamheid tot verzoening en compromis door de
kwestie Libanon op de topconferentie van oktober 1976 te regelen. Intussen
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ontstonden twee groeperingen aan de westelijke en de oostelijke flank van Israël.
Jordanië en Syrië vormden in augustus 1975 een opperste commandoraad; Egypte
en Syrië, later ook Soedan, vormden in december 1976 een gemeenschappelijk
commando. Syrië is in beide groepen de vitale schakel, maar achter de schermen
neemt de invloed van Saoedi-Arabië toe.
De komst van een Likoed-bewind in Israël (mei 1977) zou hebben moeten leiden
tot een sluiting van de Arabische gelederen, maar daarvoor blijkt toch niet voldoende
eenheid te zijn. Er blijven drie conflicten tussen de Arabische landen, te
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weten de verhouding tussen Egypte en Libië, tussen Algerije en Marokko en die
tussen de Baath-beweging in Irak en Syrië.
Anderzijds is door de toegenomen welvaart het zelfbewustzijn van de Arabieren
gegroeid en is daardoor een gevoel van saamhorigheid gekomen, dat boven etnische,
religieuze en sociale verschillen staat. Bindende factoren zijn de Islam en de taal.
Een gevolg hiervan is de grotere stabiliteit van de afzonderlijke landen; in de
afgelopen jaren waren er minder militaire staatsgrepen dan voorheen. Zoals men
in andere regio's ook wel constateren kan, slagen Arabische staatshoofden er beter
in zich staande te houden en de oliewelvaart werkt hieraan mede. Er wordt
bijvoorbeeld veel geld uitgegeven voor sociale doeleinden en voor het onderwijs,
zodat geen enkele regering het verwijt kan gemaakt worden zijn onderdanen te
verwaarlozen. Binnen de Arabische wereld functioneert een uitgebreid net van
hulpkanalen, zowel voor de frontlijnstaten als voor andere arme landen.
Een schaduwzijde van de welvaart is, dat steeds meer Arabieren de kans krijgen
om te zien hoe andere landen geregeerd worden en daardoor kritischer komen te
staan tegenover de eigen regering. Een van de middelen welke de Arabische
regeringen aanwenden om dit tegen te gaan is een versterking van de fundamentele
waarden van de Islam, ook voor het maatschappelijk leven. President Khadafi zelfs
probeert op zijn manier de absolute vorm van de Islam te combineren met socialisme
om zijn dictatuur acceptabel te maken voor het volk.
De positie van de presidenten Sadat van Egypte en Assad van Syrië hangt vooral
af van het antwoord op de vraag in hoeverre er al of niet een neiging tot vrede met
Israël bestaat; dit geldt ook voor Arafat, de - naar mag worden aangenomen gematigde leider van de PLO. De vernederende nederlagen in 1948/49 en in 1967
werden gevolgd door onrust in de Arabische wereld. Dit zou zich herhalen wanneer
de door de Verenigde Staten gepousseerde vredesonderhandelingen op een dood
punt zouden geraken.
Ondanks hun onderlinge verschillen en ondanks de militaire zwakte van de
confrontatielanden, vergeleken met die van Israël, zijn de Arabieren minder geneigd
dan ooit ook maar aan de minimale eisen van Israël te voldoen. Sinds 1973 beseffen
de Arabieren waartoe zij met hun ‘oliewapen’ in staat zijn, al lijkt dit nu iets minder
scherp door de nauwe samenwerking tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.
Met uitzondering van de ‘rejectionisten’ - Irak, Libië en de extreme Palestijnse
groepen - willen de Arabieren in het algemeen wel meewerken aan een regeling
met Israël, wellicht op een conferentie in Genève. Premier Begin biedt terugtrekking
van Israël aan van de Golan-hoogten en uit het Sinai-schiereiland, maar doet geen
concessies met betrekking tot de Westelijke Jordaanoever. Maar noch Egypte noch
Syrië wensen een eenzijdige regeling over de Jordaanoever en dat zou kunnen
leiden tot een diplomatieke stagnatie.

Liberalisatie van de Israëlische economie
De bruuske overschakeling van Begins regering einde oktober 1977 op economisch
liberalisme, geïnspireerd door de stellingen van de Amerikaanse econoom Milton
Friedman, kan een revolutie worden genoemd. Het Israëlisch beleidsplan wordt
gekenmerkt door afzien van controle op in- en uitvoer van geld, het laten zweven
van de valuta en door prijsstijgingen; het is een volledig breken met het sinds 1948
gevoerde dirigistische beleid. Het spectaculairst is de afschaffing van de
deviezen-beheersing.
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Volgens de minister van financiën, Simha Ehrlich, zou Israël door het afschaffen
van toezicht op het deviezenverkeer een van de internationale financiële centra
kunnen worden, waardoor de oude droom van de Israëli's dat hun land ‘een
Zwitserland van het Midden-Oosten’ zou worden, in vervulling zou gaan. Voorwaarde
is echter dat de deviezenliberalisatie geen massale kapitaalvlucht uit Israël uitlokt,
zoals door de Arbeiderspartij en de vakbeweging wordt gevreesd.
Sprekend over een nationale schuld van ongeveer twintig miljard dollar en een
tekort op de betalingsbalans van drie miljard dollar liet premier Begin uitkomen dat
de nieuwe economische maatregelen zijn uitgevaardigd om Israëls economische
onafhankelijkheid op de lange duur
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te waarborgen.
Dat doel kan alleen maar worden bereikt als eerst de oorlogscyclus in het Midden
Oosten wordt doorbroken.
Aangezien het bijeenroepen van de Geneefse vredesconferentie nog slechts een
kwestie van maanden schijnt te zijn, ligt het voor de hand dat de regering-Begin bij
het nemen van de belangrijke economische beslissingen van einde oktober 1977
oog heeft gehad voor de diplomatieke ontwikkelingen. Het slagen van de nieuwe
economische politiek, waarvan het aantrekken van buitenlands kapitaal de leidende
gedachte is, hangt in grote mate af van het heersende vertrouwensklimaat in Israël.
Stabilisatie van de situatie in het Midden-Oosten is dan ook een basisvoorwaarde
voor het in vervulling gaan van de droom van minister Ehrlich om van Israël een
financieel wereldcentrum te maken.
Het kan niet anders of de zeer liberale economische conceptie van de
Likoedregering zal ook invloed uitoefenen op de Israëlische buitenlandse politiek.
Indien vrede of een vorm van vreedzame coëxistentie met de Arabische buurlanden
door het doen van tot dusver geweigerde concessies een haalbare kaart is, lijken
economische overwegingen bij het bepalen van het uiteindelijke Israëlische standpunt
in Genève een grotere rol te gaan spelen dan tot nu toe het geval was.
De liberalisatie van de Israëlische economie kan daarom de voorbode zijn van
een minder dogmatische en daardoor soepeler buitenlandse politiek, waarvan de
grenzen pas in Genève duidelijk zullen worden. De vredesimpuls heeft niet alleen
een binnenlandse economische stimulans, maar wordt sterker dan voorheen het
geval was rechtstreeks door buitenlandse economische factoren beïnvloed. De
ontmanteling van de meeste administratieve remmen op het betalingsverkeer maakt
de Israëlische economie kwetsbaarder voor internationale monetaire ontwikkelingen.
De invloed van de oliedollar zal daardoor in Tel Aviv sneller worden gevoeld,
omdat de waarde van het Israëlische pond wordt bepaald volgens de wet van vraag
en aanbod ten opzichte van de dollar. Aangezien de stabiliteit van de dollar in
belangrijke mate een functie is van de politieke toestand in het Midden-Oosten, is
het voor de ontplooiing van de economie volgens de nieuwe Likoedregels een
Israëlisch belang tot een evenwichtiger situatie in dit deel van de wereld bij te dragen.
In hoeverre economische overwegingen van welke aard ook het Israëlische
standpunt inzake de Palestijnen en de grenskwestie zullen bepalen is een open
vraag. De regering-Begin heeft echter heel duidelijk gemaakt dat zij een
vertrouwensklimaat in het Midden-Oosten wil scheppen, waarop Israël zijn
economische ontplooiing kan bouwen. Indien de Arabieren de Israëlische politiek
zo kunnen lezen, heeft de nieuwe economische politiek wellicht vóór of in Genève
diplomatieke weerslag.

Sadat in Jeruzalem
President Sadat heeft in de Knesset degenen die aan zijn oprechtheid twijfelden
geantwoord met een bewogen pleidooi voor vrede en onomwonden erkenning van
de staat Israël uitgesproken. Sadat besefte dat alleen grootmoedigheid de atmosfeer
van het Arabisch-Israëlische conflict kon wijzigen. Desondanks heeft zijn dramatisch
initiatief weinig concreet houvast gegeven.
President Sadat heeft door zijn bezoek aan Israël tenminste het initiatief weer in
handen gekregen, ondanks een koor van Arabisch verzet. Ten aanzien van de
verdenking dat Sadat op een afzonderlijke regeling met Israël uit was heeft hij klare
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taal gesproken: geen afzonderlijk akkoord met Egypte of een andere Arabische
staat zou de bestendige vrede opleveren die hij in de Knesset was komen bepleiten.
Natuurlijk waren er diverse andere reden tot woede voor Arabische opposanten:
het zien van naast elkaar wapperende Israëlische en Egyptische vlaggen, de
berekende gebaren van interstatelijk protocol, en de omhelzing door Sadat van
Golda Meir, dat alles uitvoerig door de televisie gepresenteerd.
Sadats rede herhaalde de algemeen aanvaarde Arabische voorwaarden met
betrekking tot terugtrekking uit bezet gebied. Zonder nader op de PLO in te gaan
drong hij aan op eerbiediging van de rechten van het Palestijnse volk op hun eigen
staat. Dat was de essentie van het probleem en een dergelijke staat behoort
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Israël geen zorgen te baren. Door Israël zulke krachtige garanties te geven ten
aanzien van zijn veiligheid en door de staat te erkennen ontlokt Sadat zijn critici het
verwijt dat hij de enige concessie die Israël zo hard nodig had, heeft toegestaan
zonder iets daarvoor terug te krijgen. Sadat geloofde duidelijk dat zijn gebaar met
warmte en overtuigingskracht moest worden gedaan om effect te sorteren. Premier
Begin kon in antwoord daarop nauwelijks een eigen nieuw initiatief lanceren. Als er
concessies te doen waren, was een open forum als de Knesset daarvoor niet de
plaats. Bovendien stelde Sadat eisen die Begin tot dusver resoluut van de hand
heeft gewezen.
Het was veelzeggend dat Begin in zijn antwoordrede niets over de Palestijnen
zei, zelfs niet zijdelings of in verpakte vorm. Deze omissie is van Arabische zijde
aangegrepen om aan te tonen hoe nutteloos Sadats gebaar en hoe diep de kloof
tussen beide partijen is gebleven. Maar ook al is Begin niet aan Sadats gebaar
tegemoetgekomen, toch moet de gebeurtenis invloed uitoefenen op de Israëlische
publieke opinie. Meer dan dat kon niet worden verwacht.
Minstens even belangrijk voor Sadats gebaar als zijn gehoor in de Knesset was
het oor van het Amerikaanse Congres en van president Carter. Daar was eenzelfde
prikkel nodig. Volgens Sadat is Carters visie op het Arabische standpunt juist, maar
ontbrak het Carter aan ruggegraat om in te gaan tegen de inertie of vijandigheid
van het Congres ten aanzien van het Midden-Oostenconflict.
President Sadats stimulansen hebben op de Amerikaanse opinie mogelijk een
nog belangrijker effect dan op het denken in Israël. Niemand in Washington kon
meer garanties voor Israëls veiligheid en status hebben gevraagd dan hetgeen
president Sadat tijdens zijn toespraak in de Knesset heeft geboden. Dat wil niet
zeggen dat in Amerika of Israël nu een nieuw denken op gang zal komen dat
automatisch tot verandering zal leiden. Sadat is nog de enige Arabische leider die
met dit initiatief is gekomen; mogelijk heeft hij de Arabische oppositie niet ontwapend;
mogelijk levert zijn gebaar niet de concessies of zelfs niet de mentaliteitsverandering
op die hij bij de ontmoeting met premier Begin inbracht. De vraag is hoe het gunstig
moment voor een vredesopening kan worden gehandhaafd.
L.L.S. Bartalits
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Boekbesprekingen
Sociale wetenschappen
Kleine geografie van Nederland, Kleine foto-atlas van Nederland
Staatsuitgeverij, Den Haag 1977, 40 blz. per deel. Samen f 12,50
In 1964 werd het Informatie- en Documentatie Centrum voor de geografie van
Nederland opgericht (IDG) als uitvloeisel van aanbevelingen van de Raad van
Europa met als doelstelling het verstrekken van informatie en documentatie. Sinds
kort zijn nu ook enkele van de door dit IDG verzorgde publikaties in Nederland te
koop. De Kleine geografie van Nederland geeft in een saaie lay-out 40 pagina's
uiterst bondige informatie over een 18 tal onderwerpen (o.a. landaanwinning,
Deltawerken, demografie, Randstad, industrie). De kleine foto-atlas vormt op de
eerstgenoemde publikatie een bijzonder aardige aanvulling in een veel moderner
jasje. Hierin vindt men steeds een combinatie van kaartfragment, luchtfoto en tekst
ter verduidelijking van vrijwel dezelfde onderwerpen als die behandeld zijn in de
Kleine geografie. In het algemeen kan gesteld worden dat de illustraties goed
gekozen zijn. Een uitzondering moet naar mijn gevoel gemaakt worden voor die
gebruikt ter signalering van het onderwerp Randstad. Bij het begrip Randstad denkt
men toch minder aan de afgebeelde stadscentra (Den Haag en Dordrecht) als wel
aan de conurbatieverschijnselen in het Westen van ons land. Dat laatste kan niet
uit de foto's afgeleid worden. Het zou overigens aanbeveling verdienen beide
publikaties te integreren, waarbij de lay-out formule van de Kleine foto-atlas als
uitgangspunt moet dienen.
A.G.J. Dietvorst

Frederic Vester, Handboek voor milieuproblemen
(Aula 589) Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 320 blz. f 13,50
De milieuproblemen vormen een integrerend bestanddeel van onze dagelijkse
ervaringen. Het heeft echter lang geduurd voordat systematisch onderzoek werd
verricht en geprobeerd oplossingen te zoeken voor de voortdurende ingrepen van
de mens in zijn natuurlijk milieu. De Nederlandse vertaling van Vesters
Überlebungsprogramm van 1972 geeft een begrijpelijk en overzichtelijk beeld van
de onderlinge relaties tussen de verschillende elementen van onze ‘leefwereld’ en
de gevolgen van ingrepen daarin door afval, produktie, consumptie, lawaai e.d. Per
sector wordt een overzicht geboden van de gevolgen voor het leefmilieu van allerlei
soortige vervuiling en ingrepen door de mens. Het boek bevat bovendien informatie
over zaken als bevolkingsgroei, de relatie tussen economie, wetenschap en techniek,
en over de ontwikkeling van het onderzoek naar milieuproblemen.
F. Nieuwenhof

T. van den Berg Preventieve psychosociale dienstverlening, een
terreinafbakening Nelissen, Bloemendaal 1977, 115 blz., f 16,90
Een maatschappelijk werker, later andragoog, inventariseert hier. Hij gaat uit van
de praktijk der Geestelijke Gezondheidszorg en de concepten van Caplan: primaire,
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secundaire en tertiaire preventie; verder de diverse vormen van consultatie. Primaire
preventie staat tussen de positieve en de curatieve zorg in. De pri-
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maire preventie moet zich ook op structuren richten en mede
maatschappijveranderingen bevorderen. Dat laatste is vooralsnog meer utopie. De
schrijver noemt het hier indirect werken. Dat komt dan neer op multidiciplinaire
contacten in de relatie met werken. Met een aantal voorbeelden weet de auteur zijn
ideeën helder over te brengen. Politiek bedrijft hij niet. Een goede inleiding in een
weinig overzichtelijk gebied.
J.H. van Meurs

W.W. Lambert en W.E. Lambert, Sociale psychologie
Aula 595, Spectrum Utrecht/Antwerpen 1977, 229 blz., f 9,50
Een klassieke inleiding, waarin veel empirisch onderzoek verwerkt is. Eerste druk
in Engeland 1964, Prisma vertaling (compendium 22) in 1965. Merkwaardigerwijze
zonder inleiding van de schrijvers, waarin ze de herziening en de uitbreiding
vermelden van deze zesde druk. De opbouw is gelijk gebleven. Intrigerend blijft de
opmerking, dat rhesusaapjes EEG-veranderingen vertonen wanneer iemand naar
ze kijkt: zonder litteratuurvermelding. De storende drukfout op blz. 70 (p - o - aan
het eind van de vierde regel moet p - o + zijn). Geen verwijzing naar sensitivity
training of communevorming. Ook de klassieke proeven van Milgram hadden wel
een plaatsje verdiend. Maar het blijft een knap boekje waar veel uit te leren valt.
J.H. van Meurs

Dr. M.M.W. Lemmen, De Godsdienstsociologie van Max Weber. Haar
methode en inhoud aan de hand van het rationaliteitsbegrip
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1977, 231 blz., f 29,50
Nu in de sociologie vooral sinds de zestiger jaren de identificatie van kerk en
godsdienst is verbroken, krijgt de godsdienstsociologie een veel groter
onderzoeksveld aangereikt en worden haar theoretische referentiekaders en
empirische onderzoekstechnieken aan geheel nieuwe opgaven blootgesteld. Met
deze achtergrond herkrijgt het sociologische denken en onderzoek van een der
groten uit de vorige eeuw, Max Weber (1864-1920), een hernieuwde actualiteit.
Naast en tegenover de vele, zelf weer uiteenlopende interpretaties die van Webers
denken in omloop raakten, tracht deze leuvense dissertatie aan de hand van het
begrip rationaliteit - bij de Duitse socioloog een sleutelbegrip alsmede bij de
tegenwoordige wetenschapsleer en cultuursociologie van toenemend belang - van
de in godsdienst-sociologische opzichten relevante gedachten van Weber alsmede
over diens methode een zo objectief mogelijk en overzichtelijk geheel samen te
stellen vanuit de vele verspreide studies en opstellen. Ook al had men graag enige
waardering van Webers denken en onderzoek en de relevantie voor de huidige
sociologische wetenschap uitgewerkt gezien - deze studie ziet daar uitdrukkelijk
vanaf - dit neemt niet weg, dat in deze publikatie het noodzakelijk voorwerk op een
zo kundige wijze is verricht, dat elke toekomstige interpretatie van het werk van Max
Weber er niet aan kan voorbij gaan.
G. Wilkens
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Ivan Illich, Ontscholing van de maatschappij (Anatomie van de toekomst)
8

Wereldvenster, Baarn, 1977 , 190 blz., f 15,Dit voor de ideeën van Illich zo belangrijke boek werd in het geheel van de visie van
Illich besproken in twee artikelen in Streven, februari 1977, blz. 387 en maart 1977,
blz. 531. Wij menen te mogen volstaan met hiernaar te verwijzen.
R.S.

Gedragswetenschappen
N.J. de Groot, Mentale discriminatie
Spruyt, Van Mantegem en Van der Does, Leiden 1977, 98 blz.
In tegenstelling tot Professor A.D. de Groot e.a. meent de schrijver, dat er door de
gangbare leer- en intelligentie-onderzoekingen een relatief groot aantal begaafden
uit de boot dreigt te vallen. Dat zou aan te tonen zijn met een begaafd-
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heidsonderzoek zoals de schrijver dat elders heeft beschreven. Als synoniem voor
begaafdheid gebruikt de schrijver ‘probleembewust denken’. Dit zou gecorreleerd
zijn met een modale belasting door twee heterogene opdrachten tegelijk, die bij de
begaafden beter is. Ze hebben meer te lijden onder de tijdsdwang die de tijd beperkt
waarin een opgave voltooid moet zijn. Meer dan 80% van de populatie van
vormingscentra voor jongeren zou tot deze hoogbegaafden behoren. Het is een
interessante stelling, die veel belangrijker is dan de wijze waarop de schrijver de
discriminatie beschrijft, namelijk wat dogmatisch. Leerniveau en toetsen correleren
meer met de gangbare intelligentietest.
J.H. van Meurs

Ainslie Meares, Oud en wijs, een gids voor verstandig ouder worden
Prisma, Spectrum, Utrecht, Antwerpen 1977, 158 blz., f 5,90
(Collins Publication 1975)
Het hoofdthema van dit populair geschreven boekje is, dat de psychische reactie
van de oudere veel meer bepalend is, hoe deze zich voelt en gedraagt, dan de
lichamelijke veroudering op zichzelf. De generatiekloof krijgt redelijk veel aandacht.
De voorbereiding op het weduwschap wordt een apart hoofdstuk (16). Ziekte,
frequent nevenverschijnsel van ouderdom, wordt genegeerd, waardoor het boek
een dimensie mist. Ook wordt de houding van de maatschappij slechts oppervlakkig
vermeld. Hoofdstuk 11, de fantasieën van de oude dag, komen niet boven het niveau
van narcistische zelfbescherming uit; d.w.z. kosmische, respectievelijk mystieke
gedachten ontbreken. De vorm is die van een ouderwetse catechismus of het
handboek voor de soldaat met veel herhalingen. Als begin van bezinning bruikbaar.
J.H. van Meurs

J. Huinck, Ik neem de vrijheid, een kennismaking met groepstherapie
Boom, Meppel 1977, 83 blz., f 14,50
Een oorspronkelijk Nederlandse korte inleiding tot groepstherapie voor
bijna-gezonden en volgens de cover ook voor verwijzers, familie en andere
begeleiders. De schrijver is groepstherapeut, verbonden aan een psychiatrische
dagkliniek. Hij vermijdt technische termen. Werkt vooral vanuit Perls techniek. Geeft
veel gespreksfragmenten uit diverse zittingen. Het is helder en eenvoudig
geschreven, vooral tegen de drempelvrees. Verbale begaafdheid, respectievelijk
middenklasse niveau wordt impliciet wel verondersteld bij kandidaten voor deze
therapie.
J.H. van Meurs

Edwin Schur, Gewaarzijn, een rage, de bewustmakers sociologisch
bekeken
De Toorts, Haarlem 1977, 198 blz., f 30, (The awareness trap 1976)
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Op de cover een goeroe met ballonnetjes en daarop Gestalt, Encounter,
Oerschreeuw, Biofeedback, Yoga, TA, TM, Sensitivitytraining etc. De schrijver wijst
terecht op de stortvloed van z.g. bewustzijnsverruimende technieken, die al zijn
geïnstitutionaliseerd en zelfs gecommercialiseerd in Amerika. Hij becritiseert de
innerlijke inconsistentie van de uitspraken van leiders van zulke groeperingen en
hun moralisme. Het is allemaal voor de middenklasse en niet voor de lagere klassen.
Het voornaamste punt van kritiek van de schrijver betreft het aankweken van een
egocentrische tendens bij de adepten ten koste van bezinning op de sociale situatie,
die in Amerika toch wel matig ontwikkeld is. Het feminisme is er niet mee gebaat
(hoofdstuk 5). Een alternatieve visie en techniek, b.v. politiek-kritisch, heeft de
schrijver echter niet.
J.H. van Meurs

Dr. H.A. van Geuns, N. Lachinsky, L.J. Menges, J. Smeulers,
Hongerstaking het machtsmiddel van de machteloze behandeld in al
zijn facetten
Wereldvenster, Baarn 1977, 51 blz., f 9,50
Van Geuns is hier vooral de arts van Amnesty International, Menges is psycholoog,
de twee overigen zijn internisten. Men had ook het juridische facet willen belichten,
maar dat bleek nog te gecompliceerd. Sociaal-psychologisch wat vluchtige
opmerkingen over paniek onder gevangenispersoneel, mede i.v.m. de
‘besmettelijkheid’. De artsen stellen zich meestal aan de kant van de autoriteiten
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op. De World Medical Association nam echter in 1975 aan, dat de, volgens de twee
artsen normale, hongerstaker niet gedwongen kunstmatig gevoed mag worden (blz.
17). De psychologie wordt eenvoudig en helder uiteengezet. Zuiver medische
gevolgen worden breed toegelicht. Deze zijn voor medici interessant genoeg, maar
voor lekenbehandelaars wat moeilijk zonder een verklarende woorlenlijst, zoals de
schrijvers zelf erkennen. Het motief van de hongerstaker is protest tegen een
misstand. Over onbewuste motieven wordt niet gerept. Noch ook wordt het kader
sociologisch verbreed naar andere protestacties. Een belangwekkende inleiding
met vrij veel litteratuuropgaven.
J.H. van Meurs

D. Grabijn en F. Foudraine, Transpersonele psychologie
De Toorts, Haarlem 1977, 160 blz., f 27,50
Dit is de eerste oorspronkelijke Nederlandse inleiding op dit gebied. De schrijvers
zijn niet-academische psychologen. Uitgaande van de humanistische psychologie
van Maslow e.a. komen ze via Assagioli, Frankl e.a. naar een integratie met het z.g.
transpersoonlijke, dat o.a. tot uiting komt in de parapsychologie (Rogo) en mystiek,
Oosters en Westers. Ook gedragstherapie, biofeedback en natuurlijk Zen en Yoga
komen aan de orde. Essentieel nieuws geeft het boek niet.
J.H. van Meurs

Ik ben Patricia Dacosta - Een klein dagboek
Boom, Meppel 1977, 119 blz., f 16,50
Volgens de cover is dit dagboek geschreven door een jonge vrouw van 26 jaar, die
al drie jaar ambulante therapie had gehad voor ze werd opgenomen als ‘lijdend aan
psychotische inzinkingen met schizofrene kenmerken en suicidale neigingen’. Na
haar laatste aantekening pleegt ze zelfmoord. De schrijfster is enig kind van ruziënde,
dominerende en zelfs sadistische ouders, aan wie ze ambivalent gebonden is.
Fysiek beleefde kou en warmte, o.a. ‘ijs’ en ‘bloed’ spelen een grote rol; aan het
eind van bijna elke aantekeningen-reeks van de dag, wanneer de werkelijkheid voor
haar in een droom overgaat. De reëel beleefde ontmoetingen met Jan - die ‘beneden
haar stand’ was, komen stereotyp terug. Dit dagboek moest ze schrijven in opdracht
van haar therapeut Maarten; het wordt niet duidelijk waarom. Het typisch présuicidale
zich van alles en iedereen losmaken, zoals Ringel goed beschreef, kondigt zich
vooral in de laatste stukjes van 9 t/m 30 september beklemmend nadrukkelijk aan.
Een indrukwekkend boekje.
J.H. van Meurs

Helmut Peifer, Lehrerausbildung im Urteil der Hochschule
Bildungsziele-Reformbereitschaft-Praxisbezug
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1977, 139 pp., DM 19,-
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Sinds 1969 werkt aan de universiteit van Konstanz de interdiciplinaire projectgroep
‘Lehrereinstellung’. Doel van deze projectgroep is onderzoek naar de houding op
lange termijn van studenten aan lerarenopleidingen en jonge docenten, terwijl de
groep tevens onderzoek verricht naar de voorwaarden waaronder houding of
instelling van de docenten zich ontwikkelt. Dit boek is een eerste onderzoeksresultaat.
Uitgangspunt van het onderzoek is dat de leerkracht in brede zin te maken heeft
met ‘verandering van mensen’. Dergelijke veranderingen hebben meestal op een
langere termijn betrekking. Men leert volgens deze onderzoekers niet voor ‘de
school’ maar voor het (eigen) leven. Het is daarom van belang na te gaan in hoeverre
de docenten als agoog slagen. Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moet
eerst een beeld gevormd worden van de mate waarin de a.s. leraren zelf in hun
eigen opleiding gevormd, c.q. ‘veranderd’ worden. Het onderzoek beperkt zich tot
de laatste vraag en geeft een beeld van de attitudes en veranderingen bij studenten
aan lerarenopleidingen. De beschouwde attitudes beperken zich hoofdzakelijk tot
de innoverende opgave. Men meent n.l. dat een leraar dient open te staan voor
voortdurende verandering en verbetering van het

Streven. Jaargang 31

372
onderwijs, zowel inhoudelijk, methodisch als in organisatorisch opzicht. Bij nadere
analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat in eerste instantie de gewenste
instelling bereikt wordt, maar dat deze niet duurzaam is. In confrontatie met de
werksituatie vallen de meeste jonge leraren terug op attitudes die bij de aanvang
van de studie gesignaleerd werden. De onderzoekers pleiten voor veranderingen
in het leerplan van de lerarenopleidingen in die zin dat meer aandacht besteed dient
te worden aan het overdragen van kennis en inzicht m.b.t. de toekomstige
werksituatie van de a.s. leraar.
F. Nieuwenhof

Wijsbegeerte
Jozef Van de Wiele, Nietzsche en het Westerse denken
Acco, Leuven 1976, 136 pp., BF. 230
Met als ondertitel De bekoring van het naturalisme schetst een Leuvens hoogleraar
hier Nietzsches fundamentele visie op de werkelijkheid en diens radicale kritiek op
de Westerse metafysica en moraal. Een blik op de historische antecedenten biedt
de auteur de gelegenheid om ook een exposé over Schopenhauer in te lassen. Een
evaluatie van Nietzsches gedachtenwereld en een rectificatie van diens
eenzijdigheden sluit het geheel af. Een initiële introductie waarbij het overzichtelijke
ervan compenseert wat verloren gaat in de eenvoud waarmede Nietzsches wijd
vertakte wereldbeeld hier wordt weergegeven...
E.K.

Alan Watts, Lof der onzekerheid
Boom, Meppel 1977, 130 blz., f 19,50 Pantheon Books 1951
Badinerende filosofie, vol paradoxen. De schrijver is thuis in de Oosterse filosofie
en hij slaat een brug naar het Westerse denken met zijn dualismen: Subject - object,
geest of ziel, brein - lichaam, denken - werkelijkheid, ik - zelf etc. Sterke nadruk legt
hij op het ‘nu’ en op de ‘creatieve leegte’. Hij wordt door anderen wel ingedeeld bij
de ‘gewaarworders’ en wel meer speciaal de nazaten van de fenomenologen. Zijn
metafysica is mystiek. Dit is niet zijn helderste boek. Het bevat geen
litteratuurvermelding.
J.H. van Meurs

W. Verwey, J. Witkam e.a., Samen de stilte ingaan...
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1976, 76 pp.
Dit boekje bundelt een tiental teksten geschreven door vrijmetselaars en monniken.
Zij spreken over stilte en contemplatie samen op monastieke-maçonnieke
bijeenkomsten binnen kloostermuren (Zundert, Doetinchem) beleefd. Een niet
oninteressante documentaire: over iets gemeenschappelijks getuigen hier mensen
van uiteenlopende strekkingen die door hun respectievelijke statuten gehouden zijn
om de naastenliefde te bevorderen en de verdraagzaamheid te cultiveren.
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E.K.

Theater
Hans-Jörg Knobloch, Das Ende des Expressionismus. Von der Tragödie
zur Komödie
(Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach u. Literaturwissenschaft,
Bd. 5), H. Lang, Bern/P. Lang, Frankfurt 1975, 337 pp., sFr. 43,70
Om het even waar je het einde van het (theater-)expressionisme (zo er al een
sluitende eenheidsomschrijving voor deze strekking te verzinnen valt) ook legt, de
vertegenwoordigers ervan blijken (zonder uitzondering nog wel!) hun afscheid van
deze mentale school te hebben uitgedrukt door van de tragedie (hoe anders ook
bij ieder opgevat) over te schakelen op de komedie (al evenmin gedeeld domein).
Als demonstratieve modellen ontleedt S.H. Johst, P. Kornfeld, E. Toller, F. Wolf en
W. Hasenclever, waarna de (talrijke) overigen in een vlugge analogie bij de
opgediepte constanten worden aangesloten. S. kent dit (erg produktieve) decennium
(grossomodo tussen
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1918 en 1925, al loopt hij weleens verder in de tijd) grondig zodat hij zowel
monografisch differentiëren als periodehistorisch veralgemenen en argumenteren
kan. Sluitende motieven voor de afwending vindt S. terug in de desillusie na 1918,
de ontgoocheling in de Weimarrepubliek, de vrijblijvende amusementsattitude van
het publiek; positief betekent het toch ook de relativering van het eigen
mentaal-ideologische illusionisme, het grijpen naar collectieve oplossingen (zij het
van nazisme over neutralisme en socialisme tot mystiek), het herontdekken van
burleske, groteske en parodie. Het resultaat is een belangrijke aanvulling van de
kennis van deze ook over de Duitse theaterruimte heen belangrijke periode.
C. Tindemans

Rolf Badenhausen und Harald Zielske (red.), Bühnenformen Bühnenräume - Bühnendekorationen. Beiträge zur Entwicklung des
Spielorts. Herbert A. Frenzel zum 65. Geburtstag
E. Schmidt, Berlin 1974, 217 pp., 45 Abb., 17 Taf., DM. 48,De gebruikelijke heterogeniteit van een huldealbum is ook in deze bladzijde terug
te vinden; sommige opstellen bezorgen me rimpels over de noodzaak, andere
reveleren belangrijke schakels in een nooit tot rust gekomen ontwikkeling. Sommige
auteurs vermeien zich in erg lokale interessegegevens waarvan uiteraard het belang
reëel is maar dat in een internationaal perspectief weinig voorstelt; anderen brengen
uit de lokale dossiers aspecten naar voren die voor de constanten van het
wereldtheater bepalend zijn uitgevallen en totnogtoe het verdiende reliëf niet hadden
ontvangen. Zo is W.F. Michael principieel in zijn overzicht van het ontstaan van de
podiumscène, H.C. Wolff in de beschrijving van de eigenschappen van het
19e-eeuwse decor, G. Schöne in de evocatie van K. Lautenschlager die o.m. de
draaischijf uitvond. Ook H. Kindermann die de opvattingen over de scenografie in
1928 natekent, E. Catholy die Goethes theaterconcept resumeert en I.
Krengel-Strudthoff die de uitwerking van het plastische decor in het regiewerk van
de hertog van Meiningen nagaat, zijn aan de anekdote ontsnapt; dat geldt ook voor
enkelen die de theaterarchitectuur in het Duitse gebied in haar theorievorming en
praktijk nagespeurd hebben. De vakman-historicus wordt niet ontgoocheld, maar
de interne band van de vele bijdragen is niet altijd zondermeer te onderscheiden.
C. Tindemans

Petra Fröhlich, Das nicht-kommerzielle amerikanische Theater
(Theater unserer Zeit Bd. 14) Schäuble, Lampertheim 1974. 230 pp., DM.
70,40
Na een korte maar rechtvaardige toelichting over de ontstaans- en ontwikkelingswijze
van het Amerikaanse theatersysteem, concentreert S. zich op de grote pogingen
om tegen het agent- en geldschieter- en bijgevolg kassa-gefundeerde uitbatingsbedrijf
in te gaan. Zij onderscheidt daarin 4 bewegingen die weinig met elkaar gemeen
hebben gehad wat de motieven betreft maar uiteindelijk toch alle afgedreven zijn
naar de economische constanten die even telkens het voortijdige einde van de
goede bedoelingen hebben betekend. Deze 4 fasen zijn: de beweging van de Little
Theaters, de periode van het Left Theatre, de poging van het Off-Broadway, de
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huidige tijd van het Off-Off-Broadway. De historiserende behandeling van elk van
deze aspecten beperkt zich tot het in een geschikt verband plaatsen van mensen,
behoeften, data en repercussies; de diepte-analyse van de motieven blijft uiterst
kort maar slaagt toch in het uitstallen van de diverse generatiedrijfveren en
-tegenstellingen. Opvallend is S.'s behoefte om vooral de 4e fase die immers een
eigentijdse is, grondiger en veelzijdiger voor te stellen, waarbij zij met talrijke actieve
deelnemers uitvoerige gesprekken heeft gevoerd. Wellicht had een fundamentelere
interpretatie groter begrip opgeleverd, maar in eerste instantie wil dit een studie zijn
die de historische gegevens netjes in een ritmische samenhang plaatst en aan deze
bedoeling is keurig voldaan. Enige voorkennis van Amerikaanse theatergeschiedenis
is niet strikt onmisbaar maar zal het verwerken van strekkingen en resultaten toch
bevorderen. De aangedragen bibliografie is erg volledig.
C. Tindemans
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J.L. Simmons, Shakespeare's Pagan World, The Roman Tragedies
The Harvester Press, Brighton 1974, 202 pp, £3.75
Herbert Geisen, Die Dimension des Metaphysischen in Shakespeares
Historien
Akademische Verslagsgesellschaft, Frankfurt 1974, 272 pp, DM 28, W. Gordon Zeeveld, The Temper of Shakespeare's Thought
Yale UP, New Haven-London 1974, 266 pp, £6, Leo Salinger, Shakespeare and the Traditions of Comedy
Cambridge UP 1974, 356 pp, £6, Simmons en Geisen extrapoleren één bepaald aspect of één bepaalde dimensie
uit Shakespeares werk. Simmons bepleit een nieuw inzicht in Shakespeares visie
op de Romeinse wereld zoals die blijkt uit 3 grote Rome-stukken (Coriolanus, Julius
Caesar, Antony and Cleopatra). Hij komt tot het besluit dat zij een groepskarakter
vertonen. Een basisargument in zijn uiteenzetting is dat Shakespeare in deze stukken
niet een metafysische fundering van wereld en werkelijkheid aangeeft, maar een
visie die de onmiddellijke en momentane behoeften van de wereld via hun tragische
helden beklemtoont. Geisen slaagt erin aan te tonen dat de als metafysisch
interpreteerbare factoren al zeker in de history plays minder (vaak helemaal niet)
een ethisch-filosofische dan wel een pragmatisch-politieke dimensie vormen en dat
zij een functioneel-dramatische verantwoording meekrijgen. Hij demonstreert dit
uitvoerig a.d. hand v. analyses van de heksen- en geestentaferelen, de aanroepingen
van God, de metafysische argumenten voor de staats- en koningsmacht en de
opbouw van het geschiedenisbeeld. Het deelonderzoek dat enkel om een
gedesinteresseerd aspect was begonnen, levert meteen een interpretatie op die
dringend ook aan het tragische oeuvre getoetst moet worden.
Zeeveld en Salingar daarentegen richten hun belangstelling op Shakespeares
totale oeuvre. Zeeveld is ontevreden met het nog te vaak voorkomende beeld van
Shakespeare als een vakidioot theaterman zonder formele opleiding en met te
weinig zelfstandig contact met de geestelijke bewegingen om zich heen. Met een
minutieuze bewijsvoering tracht hij aan te tonen hoe Shakespeare gestimuleerd
werd door het intellectuele klimaat van zijn tijd. Intellectueel wil echter niet zonder
meer zeggen formeel gevormd; de natuurlijke peiling van het tijdsklimaat blijkt
integendeel (met het oog op de publiekswerking) een opvallende factor te
vertegenwoordigen waarin de waarde van de historische traditie in evenwicht is
gebleven met de elementen van verandering die zijn levensperiode zo kenmerken.
Salingars boek wil de onvervangbare zelfstandigheid van Shakespeares eigen idee
en vorm van de komedie demonstreren, maar daartoe moet hij eerst op stap in de
historische overlevering. Dat doet hij meteen zo grondig en tevens zo methodisch
(met telkens reeds het perspectief op Shakespeares eigen varianten gericht) dat er
een onmisbare studie is ontstaan. De achtergrond is niet eng-Brits maar
ruim-Europees, wat het vergelijkbaarheids- en evaluatie-principe dat Shakespeare
ontwerpt en consequent hanteert des te sterker maakt. Zijn werk wordt hier
onderzocht zowel m.b.t. de Grieks-Romeinse en de Italiaans-renaissancistische
conventie als tot de carnaval-traditie, de complete schematiek van de eigen Britse
evolutie inbegrepen. Terwijl in dit boek de wijze wordt behandeld waarop
Shakespeare de reeds vóór zijn tijd ontwikkelde en gebruikte instrumenten overnam
en vernieuwde, zal een volgend deel onderzoeken hoe Shakespeare tot volkomen
eigen resultaten is gekomen. Deze studie zal ongetwijfeld tot de vaak geciteerde
werken gaan behoren.

Streven. Jaargang 31

C. Tindemans

Ilse Graham, Schiller's Drama. Talent and Integrity
Methuen, London 1974, 406 pp., £6,50
Terwijl deze Britse germaniste elk toneelstuk van Schiller zorgzaam analyseert (vaak
toch bij middel van een beperkt fragment dat haar stelling moet adstrueren, zelden
als complete structuur), staat als haar bedoeling centraal de mentaal-morele
levensbepaling van Schiller terug te vinden resp. aan te wijzen. Dramatur-
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gie wordt bijgevolg nauwelijks behandeld als een autonome techniek bij de compositie
van het drama, maar als een instrument tot het herkenbaar maken van een ethische
opstelling via een dramatisch spelgebeuren. Heb je eenmaal deze fundering van
werkwijze en standpunt aanvaardbaar geacht, dan zie je stilaan de minutieuze
analyse uitgroeien tot een meesterlijke synthese die de volstrekte enigheid van
Schiller (naast wie S. enkel nog Lessing en Goethe duldt als vergelijkbare figuren)
duidt in de osmose van zijn morele behoefte en artistieke potentie. Deze dualiteit
plaatst hem in S.'s optiek als een reiziger tussen de geërfde barokke waarden van
de spiritualiteit en de zelfontwikkelde normen van een sensorisch-sensueel
theaterapparaat. Als definitieve waarden ziet ze in Schiller aan het werk op een
wederkerig bevruchtende wijze de creativiteit en de reflectiviteit, de intuïtie en het
intellect. Deze studie, die zich voortdurend al-dan-niet instemmend of weerleggend
bezighoudt met de grote Schiller-monografieën, verovert uiteindelijk zelf ook een
plaats onder deze grootse benaderingen van een al bij al veeleisend studieobject.
C. Tindemans

Thora Burnley Jones & Bernard De Bear Nicol, Neo-Classical Dramatic
Criticism 1560-1770
Cambridge UP, Cambridge, 1976, 189 pp., pb., £2,25
Robert D. Hume, The Development of English Drama in the Late
Seventeenth Century
Clarendon Press: Oxford UP, Oxford, 1976, 525 pp., £15, Agnes V. Persson, Comic Character in Restoration Drama
(De Proprietatibus Litterarum, Series Practica, 99)
Mouton, The Hague, 1975, 151 pp., fl. 32, W.R. Chadwick, The Four Plays of William Wycherley
(Studies in English Literature. Vol. 83) Mouton, The Hague, 1975, 208
pp., fl. 48, Met Scaliger, Castelvetro, Corneille, d'Aubignac, Dryden, Johnson, Diderot en
Mercier als theoriegidsen spinnen de 2 Britse auteurs een helder selectief verhaal
over inhoud en wetten van het klassicisme; het grootste nut steekt in de confrontatie
van de originele teksten zodat naast broninformatie eindelijk ook eens rustige
interpretatie wordt aangeboden die niet polemiek wil zijn maar de eigenheid van
een tijdperk weergeeft. R. Hume haalt uit deze volle 2 eeuwen evolutie de
restauratietijd naar voren die hij, als thesis en gedemonstreerde conclusie,
terminologisch onvoldoende homogeen acht en daarom in neutrale periodisering
aangeeft. Hij discussieert breedvoerig met de kenners en formuleert volstrekt eigen
suggesties die de restauratietijd intern nieuw schakeren; de periode reeds beperkend
tussen 1660 en 1710, onderscheidt hij daarin een aantal dynamische fasen die hij
theoretisch én analytisch over het hele boek aanwijst, de volledigheid van het aanbod
verkiezend boven de concentratie op de coryfeeën. Andermaal ligt de waarde in
het feit dat hij niet een geijkt interpretatiebeeld bijtreedt maar de conjunctuur
reconstrueert om pas dan de werkelijke structuurkenmerken te kunnen aangeven.
Een bijzonder aspect van deze restauratietijd, het komische personage, behandelt
A. Persson nogal mechanistisch; ze omschrijft eerst een typologie van de komische
figuren en gaat die dan terugvinden in de tijdsteksten, wat altijd wel slaagt zonder
dat daarmee ook de steekhoudendheid van de visie bewezen werd. Bescheidener
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(in de beperking tot één auteur) en tegelijk megalomaan (bij het van tafel vegen van
alle vorige analyses) is W. Chadwick die Wycherley vooruitschuift als volstrekt
consistent en logisch in zijn dramaturgische ontwikkeling; deze versie botst in elk
geval reeds met die van Hume die een (mij meer overtuigende) conjuncturele
beoordeling geeft waarbij Wycherley zich, graag of niet, diende aan te sluiten bij de
marktvraag. Buiten alle twijfel kan staan dat de analyse zelf uiterst methodisch
gebeurt zodat echt geen enkel element uitgespaard blijft. En binnen het intellectuele
verkeer mag het evident zijn dat de geconcerteerde lectuur van deze publika-
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ties een schakerende rechtvaardigheid t.a.v. deze complexe tijd oplevert.
C. Tindemans

Laurence V. Harding, The Dramatic Art of Ferdinand Raimund and
Johann Nestroy. A Critical Study
Mouton, The Hague 1974, 243 pp., f 48,Volgens niet-verrassende lijnen van plot, karakter, taal, scène en muziek brengt S.
het zoveelste boek over beide Oostenrijkse theaterauteurs dat nochtans vele van
de vaak erg geleerde analyses zonder concurrentie achter zich laat. Mag S.
weliswaar een aantal, en toch echt belangrijke, dissertaties uit de jaren 60 niet meer
in zijn studie hebben opgenomen en zich te sterk hebben gesteund op de gesitueerde
auteurs, zijn zelfstandig eigen synthese-geheel is ronduit schitterend. Hij is erg
precies in de samenvatting van wat er bij deze auteurs precies aan de hand is en
vergemakkelijkt daardoor in sterke mate de benadering en het begrip. Hij heeft een
enorme zin voor het typerende detail, voor de vitale facetten van de
voorgeschiedenis, voor de wezenlijke data, personen en kenmerken. Hij schrijft
bovendien in zulke gemoedelijke trant die nergens de wetenschappelijke exactheid
in de weg staat, dat het resultaat een vaste waarde zal uitmaken in de literatuur
over deze wat onwillige klassiekers. Belangrijk is vooral dat hij de twee auteurs nu
eens niet langer in elkaars verlengde ziet liggen zodat hij moeiteloos hun eigen
waarde evenals hun vreemde overeenkomsten weet aan te tonen; ook al is het niet
meteen zijn opzet de auteurs tegen elkaar af te zetten, dan slaagt hij toch magistraal
in het keurige onderscheid van wat de bepalende eigenschappen van hun oeuvre
uitmaakt. Het prettige is tenslotte dat deze studie tegelijk als introductie en als
verdiepende detaillering kan worden aangevat.
C. Tindemans

Geschiedenis
D. van der Horst, Geschiedenis van China
Het Spectrum Utrecht/Antwerpen 1977, 269 blz., f 12,50
In de reeks ‘het wetenschappelijke boek’ is bij Aula onder nummer 593 deze pocket
van D. van der Horst verschenen. De schrijver geeft een chronologisch overzicht
van de Chinese geschiedenis vanaf de prehistorie tot aan de dood van Mao Tse-tung,
waarbij de nadruk ligt op de moderne geschiedenis. In het kader hiervan wordt de
godsdienst en de wijsbegeerte besproken en besteedt van der Horst ook aandacht
aan de ontwikkelingen in literatuur en kunst. Het geheel geeft de lezer een goed en
beknopt overzicht van de loop van de Chinese geschiedenis en de groei van haar
cultuur. Het register en de tabellen stellen de lezer in staat snel informatie over
allerlei items en personen te verkrijgen en deze in het juiste tijdsbeeld te plaatsen.
Voor iedereen die een algemene indruk wil hebben van de geschiedenis van het
oude en moderne China, van harte aanbevolen. Voor degenen die zich beroepsmatig
met China willen bezig houden, is dit boekje een onmisbare basis.
F. Sier
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Arthur Lehning, Bakoenin's biecht
Arbeiderspers, Amsterdam 1976, 239 blz., f 24,50
Michael Bakoenin was in 1848 actief betrokken bij de vele volkopstanden die overal
in Europa uitbraken. Als een der militaire leiders van de volksopstand in Dresden
van mei 1849 werd hij door de Pruisische troepen gearresteerd. Tijdens zijn proces
schrijft hij een belangrijk politiek pamflet (zijn verdediging voor de rechtbank) over
nationaliteitenkwesties. Ter dood veroordeeld in Pruisen, wordt hij uitgeleverd aan
Oostenrijk, waar hem eveneens een doodvonnis wacht, maar opnieuw wordt hij
uitgeleverd en ditmaal aan zijn geboorteland Rusland. Hij wordt daar als persoonlijke
gevangene van de tsaar zeven jaar opgesloten in de Peter en Pauls Vesting te St.
Petersburg. Na een jaar van eenzame opsluiting krijgt hij bezoek van graaf Alexej
Orlow, chef van de tsaristische geheime dienst, die hem het verzoek doet voor de
tsaar een verslag te schrijven over zijn revolutionaire activiteiten. Bakoenin begreep
dat een dergelijk verzoek hem mogelijk zou kunnen verlossen uit zijn hopeloze
situatie. Het geschrift, zijn biecht aan tsaar Ni-
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colaas, is een uniek document van een man die probeert zijn ondergang te
voorkomen en tegelijkertijd zijn vrienden niet te verraden. De tsaar was minder
overtuigd van Bakoenins goede bedoelingen en concludeerde dat hij geen vertrouwen
verdiende. Aan de uitgave van dit unieke geschrift zijn tevens de aantekeningen
toegevoegd die de tsaar bij lezing van het document gemaakt heeft.
F. Nieuwenhof

Edward Shorter, De wording van het moderne gezin
Ambo, Baarn, z.j., (1975 Basic books), 319 blz., f 32,50
De schrijver wil nagaan hoe de gewone mensen (dus niet de elite, of de 5%
bovenlaag) leefden. Zijn gegevens verzamelde hij uit de provinciale archieven,
parochieregisters en belastingarchieven in West-Europa. Vooral Frankrijk en verder
Noord-Amerika. Hij is historicus en geen socioloog. Anekdotisch materiaal kan echter
niet geheel worden gemist. Andere bronnen zijn de medische topografie, beschrijving
door huisartsen in de late 18e en vroege 19e eeuw en folkloristische
memoiresschrijvers. Het is een rijke bron van details en zinnige beschouwingen,
zelfs zonder de noten, die in de Nederlandse uitgave zijn weggelaten (maar voor f
7,50 alsnog bij de uitgever te krijgen zijn).
J.H. van Meurs

Wolfgang Benz und Hermann Graml, Hrsg., Curt Gever, Die
Revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der USPD.
Errinnerungen von C. Geyer
DVA, Stutgart 1976, 304 pp., DM 28,Zoals R.F. Wheeler in zijn voorwoord zegt, behoren de jaren 1917-1921 tot de
belangrijkste in de geschiedenis van de internationale arbeidersbeweging. Toen
kwam de breuk tussen de communisten en de sociaal-democraten. In Duitsland
was deze periode nog belangrijker omdat men er toen drie arbeidspartijen naast
elkaar zag streven naar de macht. Ontegensprekelijk heeft de onderlinge naijver
en het gebrek aan samenwerking tussen de SPD (socialistische partij van Duitsland),
de USPD (de onafhankelijke socialistische partij) en de KPD (de communistische
partij van Duitsland) er veel toe bijgedragen dat het democratiseringsproces in de
republiek van Weimar geen kans kreeg onder de leiding van de BSPD. In onderhavig
boek werden de gedenkschriften van Curt Geyer samengebracht en uitgegeven
door W. Benz en H. Graml. Geyer stamde uit een arbeidersgezin waarvan de vader
zich opgewerkt had tot een sigarenfabrikant (fabrikant was een groot woord want
veel arbeiders waren er beter aan toe dan de fabrikant zelf). Deze vader-fabrikant
was een vriend van de Duitse stichter van de sociaal-democratie Bebel en was
vanaf 1890 socialistisch lid van de Rijksdag voor Leipzig geworden. Ook C. Geyer
speelde heel zijn leven een belangrijke rol als lid van de USPD, als leidinggevend
persoon in de Arbeiders- en Soldatenraden in Leipzig, als fractievoorzitter van de
USPD in het Berlijnse Radencongres (1818) als lid van het bestuur van de USPD
en als lid van de Rijksdag. Geyer eerst radicaal links kwam daarom op voor de
samensmelting tussen de USPD en de KPD. Tevens wilde hij dat de USPD tot de
Komintern zou toetreden. Hij reisde daarvoor naar Moskou maar kwam als een
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anti-Moskou gezinde terug, en hernam zijn lidmaatschap van de SPD. Daarvan is
hij lid gebleven, eerst in Berlijn, nadien in Praag, Parijs en Londen. Daar brak hij
met de SPD maar bleef als free lance journalist werkzaam. Hij stierf in 1967 in
Lugano. Geyers memoires lopen tot het einde van 1921, dus tot na zijn terugkeer
uit Moskou. Ze beslaan dus die ganse kritieke periode voor de Duitse
arbeidersbeweging waarvan hier hoger reeds sprake was. Al met al is het een
boeiend werk geworden, soms met veel eigen lof maar toch steeds onderhoudend
geschreven. Geyer was journalist en dat is aan zijn schrijven ook te merken. Deze
memoires zijn belangrijk om verschillende redenen: ze vormen een meeslepend
verhaal over de innerlijke moeilijkheden van de Duitse arbeidersbeweging, tevens
maken ze een interessante analyse van de revolutionaire hoop die de Russische
leiders in het begin van de jaren twintig koesterden in verband met een mogelijk
revolutionaire omwenteling van gans Europa. Tenslotte
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bevatten ze ook een uitstekende inleiding van R.F. Wheeler over de USPD en Curt
Geyer. Het geheel wordt vervolledigd door de ‘21 voorwaarden die moesten vervuld
worden door een partij om te kunnen toetreden tot de Komintern’ en door een
overzicht van de publikaties van Geyer en een lijst met afkortingen. Een verzorgde
uitgave van het Institut für Zeitgeschichte, een garantie voor de degelijkheid van de
studie.
A. van Peteghem

Peter Nitsche, Der Aufsteig Moskaus deel I en II
Verlag Styria, Graz-Wien-Köln, 1966, pp. 554, DM 15,50 en DM 16,50
Günther Wytrzens, Die goldene Freiheit der Polen
Verlag Styria, Graz-Wien-Köln, 1967, pp. 478, DM 30,Vanaf het jaar 1250 stond Rusland onder de soevereiniteit van de Tataren. Hoewel
de Russische vorsten hun onafhankelijk formeel verloren, lieten de Tataren de
politieke structuur van het land grotendeels onaangetast.
Dat in deze tijd de verbindingen met Europa vrijwel verbroken werden, kan
nauwelijks verwondering wekken. Maar hoewel Rusland thans voornamelijk
Aziatische invloeden onderging en zich bijvoorbeeld wat betreft militaire
aangelegenheden en het landsbestuur vele praktijken van de veroveraars eigen
maakte, was er van een overnemen van de Tataarse heerschappij vorm geen sprake.
Integendeel, gedurende de volgende decennia kwamen nieuwe impulsen voor de
nationale emancipatie tot ontwikkeling, bevorderd juist door die politiek van de
Gouden Horde welke een dergelijke emancipatie moest tegenwerken, en juist daar
waar de Tataren ze het minst verwachtten: in Moskou.
Moskou kwam uit de politieke versplintering van Noordoost-Rusland in de dertiende
eeuw als een kleine zelfstandige residentie te voorschijn. Zijn heersers werden in
1237 eveneens vazallen van de Tataren. Niettemin slaagden de vorsten van Moskou
sedert het begin van de veertiende eeuw erin dit kleinste land in het Mongolenrijk
uit zijn onbelangrijkheid op te heffen en het tot uitgangspunt van de éénmaking van
het Russische gebied te maken.
Beslissend voor de opkomst van Moskou was bovenal zijn vriendschappelijke
politiek ten opzichte van de Tataren en pas in de tweede plaats zijn gunstige ligging
op het kruispunt van belangrijke handelswegen in het middelpunt van het
noordoostelijk kolonisatie-gebied. De vorsten van Moskou verzekerden niet alleen
voor zichzelf een bepaalde mate van vrijheid en groeiende macht, maar ook voor
hun land een periode van vrijstelling van betalingen. In deze periode kon Moskou,
zonder last van plunderingen te hebben, zijn eigen economie ontwikkelen.
Vooral vorst Ivan Danilovitsj schrok voor geen middel terug om Moskou tegen
zijn Russische buren te versterken. Zo sloeg hij in 1327 met de troepen van de
Gouden Horde een opstand tegen de Tataren in het vorstendom Tver neer, wat
hem de titel ‘grootvorst van het gehele Russische land’ bezorgde. Met zijn macht
groeide ook zijn bezit. Dank zij de financiële middelen die hij zich op deze wijze kon
verschaffen, vergrootte hij het Moskous vorstendom, doordat hij dorpen, streken en
later ook kleine vorstendommen uit de buurt opkocht. Ivan Danilovitsj, de eerste
‘verzamelaar van het Russische land’, begon aldus op zijn manier de versplintering
van het Russische gebied te overwinnen. Terwijl de Tataren nog geloofden dat zij
hem als instrument van hun politiek gebruikten, legde hij het fundament voor een
rijk dat de opvolger van Kiëv zou worden. De opkomst van Moskou werd versneld
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door de verhuizing in 1326 van de metropoliet Vladimir naar Moskou, dat daardoor
ook het geestelijke middelpunt van Rusland werd.
Degeneratieverschijnselen binnen de Gouden Horde, strijd om de troon en
separatistische neigingen van plaatselijke gezagsdragers, die met hun volgelingen
plunderend het Russische land binnenvielen, dwongen de vorsten een andere
politiek ten opzichte van de Tataren te gaan volgen. Moskou, dat tot dan toe zijn
macht met toestemming van de Chan en ten koste van zijn buren had uitgebreid,
verliet thans de weg van de politiek van de nakoming van zijn verplichtingen en trad
als beschermende
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macht voor de Russische vorstendommen op.
In het begin van de vijftiende eeuw vielen aan Moskou Nisjni-Novgorod, Soesdal
en andere kleine vorstendommen toe. Tegelijkertijd slaagden de heersers van
Moskou erin zich ook naar het noordwesten, in het uitgestrekte gebied van Novgorod,
uit te breiden.
Zo liet Vassili II aan zijn zoon Ivan III reeds een machtig rijk na, dat van buiten af
nauwelijks bedreigd scheen. De Gouden Horde was namelijk inmiddels in
verscheidene onafhankelijke, elkaar heftig bestrijdende chanaten uiteengevallen,
zodat de formeel nog bestaande Tataarse heerschappij tegen het einde van de
vijftiende eeuw zijn politieke betekenis vrijwel verloren had.
L. Bartalits

Godsdienst
J. Huitema en J. Vrancken, Voor elk-ander
Malmberg, Den Bosch 1975, 174 pp., BF. 234
D. De Backer, P. Heysse e.a., Toekomst
Patmos, Kapellen 1976, 96 pp., BF. 350
D. De Backer, P. Heysse e.a., Zien...
Patmos, Kapellen 1976, 128 pp., BF. 350
De catechetische doelstellingen en het kritisch onderzoek van desbetreffend
schoolmateriaal horen in de vakliteratuur thuis. Toch is het verantwoord
bovenstaande titels te signaleren, bestemd voor de hoogste klas van het middelbaar
onderwijs. Huitema en Vrancken stelden een goed uitgemeten confrontatie tussen
boeddhisme, marxisme en christendom samen. Volgens insiders van het beste wat
ons taalgebied op dit punt geleverd heeft. Beide Vlaamse titels verschenen in de
reeks onderschrift en behandelen respectievelijk seksualiteit en christelijk sociaal
engagement. Bij alle uitgaven bestaat ook een dossier voor de leraar. Interessante
documentatie voor parochie en apostolaat. Maar ook voor verontruste ouders en
benieuwde intellectuelen die niet op de hoogte zijn van de waardevolle wegen die
men bij het godsdienstonderricht thans prospecteert.
E.K.

Hans Küng, Profiel van een christen
Gooi en Sticht, Hilversum 1977, 133 blz., f 8,90
Dit profiel is een korte weergave van het christen-zijn, zoals de Tübinger theoloog
Hans Küng dit voorstelt in zijn veel grotere studie Christ-sein, dat grote bekendheid
verwierf en ook in het Nederlands is vertaald. Dit profiel bestaat uit een twintigtal
stellingen met telkens een korte en bondige uitleg, die een antwoord willen vormen
op vragen als: wie is Christen, wie is Christus en wie handelt christelijk. Het is een
erg hanteerbaar en leesbaar boekje en vormt een goede inleiding voor degene die
met Küngs gedachten van ‘liberaal-christelijke’ snit over het christendom in leer en
praktijk kennis wil maken. Naar de inhoud gaat bij dit profiel de kritiek op deze
zienswijze van de bekende Duitse theoloog in dezelfde richting als die door
gezaghebbende mede-theologen naar voren is gebracht in Diskussion über Hans
Küngs Christ-sein, Grünewald-Verlag, Mainz, 1976. Het is jammer dat in het voor-
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en nawoord de schrijver zichzelf tezeer beklaagt over aanvallen van links en rechts
en zichzelf te snel situeert in zijn ‘radicale middenpositie’. Zo maakt hij bij voorbaat
zijn zoeken naar ‘een betere manier van christen-zijn met een herkenbaar menselijk
profiel’, geschetst in twintig stellingen, al te stellig en minder open voor de vragen
van diegenen die zijn profiel minder herkennen als dat van een christen.
G. Wilkens

Dr. J.M. Gijsen, Bereidt de Weg des Heren. Verkondiging en overdenking
van waarheden en waarden die blijven
Van Gorcum & Comp., Assen 1977, 304 blz., f 32,50
Bij gelegenheid van het eerste lustrum dat bisschop Gijsen het diocees bestuurt,
werden een aantal artikelen en studies, toespraken en preken van de Limburgse
bisschop gebundeld en, ontdaan van al te nadrukkelijke actualiteit, opnieuw
uitgegeven. De inhoud van deze bundel vertoont een logische ordening: het geloven
in Jezus Christus, de Kerk, de sacramenten, verkondiging van Gods woord in en
door de Kerk, en tenslotte het christelijke leven in de praktijk. De toon is stel-
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lend en verkondigend, eerder dan dialogerend, overdenkend de blijvende waarheden
en waarden, meer dan argumenterend en redenerend in de context van een
veranderende situatie van kerk en wereld, toetsend vanuit een historisch bewustzijn
meer dan een ingaan op actuele beweegredenen die mensen beroeren, eerder
verkondigend vanuit de levende overtuiging van de Kerk dan een ten beste geven
of voor lief nemen van privé-meningen. Daarbij zijn de uiteenzettingen duidelijk en
direct geschreven zonder een overdosis aan kerkpolitieke vaagheid. Wie een andere
stijl en toon liever had gezien, kan zich afvragen of hij dat mag verwachten van een
bisschop die als herder zijn kudde richting wil geven en zo bij elkaar houden eerder
nog dan bij elkaar brengen. Nu het onvruchtbare rumoer en de polemiek tegen en
rond de bisschop van Roermond langzaam afneemt, kunnen deze inhoudsrijke en
veelal waardevolle uiteenzettingen een mogelijkheid bieden voor een zakelijke
informatie en confrontatie met betrekking tot wezenlijke punten van b.v. kerk en
priesterschap, sacramenteel en zedelijk leven. Elke lezer kan zich zo een indruk
vormen of dit bereiden van de weg des Heren zijn eigen weg is, en of die ook nog
begaanbaar is naar een toekomst van een levende Kerk in een steeds minder
christelijk wordende westerse maatschappij.
G. Wilkens

Romano Guardini, Die Existenz des Christen
Verlag Ferd. Schöningh, Paderborn 1976, 520 pp., DM 34,De laatste jaren van zijn lange loopbaan hield de bekende cultuurfilosoof en christelijk
denker Guardini, wiens talrijke publikaties steeds het specifiek christelijke tot
kernthema hadden en waarvan de overtuigingskracht gehonoreerd werd in talrijke
vertalingen, colleges over het christelijk bestaan. Bij zijn dood in 1968 waren deze
teksten van de colleges uit de jaren 1958-1962 slechts in manuscript bewaard en
nog niet op de wel voorziene publikatie herschreven. De teksten die men in deze
verzamelbundel van voordrachten en lessen vindt, zijn vrijwel ongewijzigd uitgegeven,
waarbij uiteraard de onvermijdelijke herhalingen en de directe toon van de
collegezalen bewaard zijn gebleven. De typische themata van Guardini's denken
vindt men er terug: geloof, openbaring, de levende God - de oorsprong en de
oerschuld en het christelijk verstaan van geschiedenis - de verlossing en de persoon
van Jezus Christus - het voortzetten van Christus' werk in de Kerk - de theologie
van het geleefd geloof. Zowel de inhoud als de manier waarop alleen Guardini deze
onderwerpen benadert, bieden genoeg vruchtbare inzichten en geestelijke
aantrekkingskracht dat het voor velen van welke religieuze en intellectuele
achtergrond ook, meer dan de moeite waard is en blijft zich door een levendige
aandacht en intelligent meedenken erdoor te laten verdiepen.
G. Wilkens

Günter Höver, Verwandt sind Spiegel und Traum. Zwischen Hoffnung
und Illusion. Ein Seh- und Denkbuch
V. Josef Knecht, Frankfurt a/M. 1976, 128 pp., 12 collages, DM 13,80
In zijn tweede boekje brengt H. ook weer belevenissen, ervaringen, gedachten en
beelden samen die variaties zijn op het thema van de droom tussen illusie en hoop.
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Hij vertelt van Jozef de dromer en Salomo, van de Ghanaese Metallo Gomashi en
van de Franse wiskundige Marcel Légaut, van Petrus en Judas. Hij droomt van
gisteren, van Atlantis en van de toekomst, van de dood van M.L. King en van de
Boom des levens aan de oever van de ‘nieuwe stad’. Een boek waarin het woord
van het ‘Rijk Gods onder ons’ op een onconventionele, eigene wijze, ernstig wordt
genomen en midden van de hedendaagse werkelijkheid geïnterpreteerd wordt. ‘Acht
de droom van jouw broeder’ zegt een Indiaanse spreuk. Een geslaagde ‘woorddienst’
voor christenen van nu.
S. de Smet

Louis Bouyer, Das Wort ist der Sohn. Der Weg der Christologie
Johannes Verlag, Einsiedeln 1976, 542 pp., DM 65,De laatste jaren zijn van de hand van vooraanstaande katholieke theologen
opmerkelijke studies verschenen, die de persoon en het werk van Christus binnen
het
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geheel van openbaring en schepping een plaats willen geven vanuit minder
traditionele standpunten dan die van de scholastieke handboeken. Zijn van Duitse
kant H. Küngs Christ-sein en W. Kaspars Jesus der Christus, en van Nederlandstalige
kant Schoonenbergs Hij is een God van mensen en Schillebeekx, Jesus, het verhaal
van een levende te noemen, van de Franse zijde verscheen van de hand van
convertiet en oratoriaan L. Bouyer een christologische studie met de titel Le Fils
Éternel. Théologie de la Parole de Dieu et Christologie (Ed. du Cerf, Paris, 1974),
waarvan hier een goede Duitse vertaling voor ons ligt. Elk van deze studies heeft
zijn eigen uitgangspunten en benaderingswijze en ieder tracht op eigen wijze zich
te situeren binnen de kerkelijke traditie en de huidige christologie-discussie. Uiteraard
is een bespreking die enigszins recht doet aan dit zeer leesbare werk met zijn schat
van theologische inzichten zonder een overbelasting van wetenschappelijke eruditie,
met een geheel bijbelse fundering van waaruit zich het christologisch denken
historisch en logisch ontwikkelt, met een beknopt maar zeer verhelderend overzicht
van de christologische tradities en opvattingen binnen katholieke, protestantse en
orthodoxe kring, zonder meer onmogelijk binnen het kader van een zeer beknopte
boekbespreking. Een zeer summiere verwijzing van de inhoud moge hier volstaan,
ook al om met nog meer nadruk het verlangen naar lezing en herlezing van dit rijke
werk op te roepen. Deze studie begint met een gelovig verstaan van het historisch
gebeuren waarbinnen Jezus in de geschiedenis verschijnt: het Woord Gods, dat
niet alleen tot Israël heeft gesproken en het een unieke gestalte heeft gegeven,
maar zich ook invoegt in de oorsprong van het menselijk bewustzijn voor een
heilsgeschiedenis met de gehele mensheid. Binnen de theologie van het Woord
Gods wordt een christologie geschetst die alle consequenties van een menselijke
ontmoeting met het Woord Gods wil trekken om de openbaring van de eeuwige
Zoon te onthullen, in wie allen tot kinderen van de Vader aangenomen worden.
Bouyer wil met deze bijbelse heilsgeschiedenis, vanuit het Woord Gods
geïnterpreteerd, de aporieën van Chalcedon oplossen en uit de doodlopende weg
komen van de vraag naar het motief van de menswording en ook niet vervallen in
een existentialisme zonder ontologie en een puur humanistisch immanentisme.
Steeds staat op de voorgrond een passende benadering te zoeken van de
godmenselijkheid, die in staat is in de eeuwige Zoon de godheid en menselijkheid
en hun beider eenheid als princiep van onze verzoening met de Vader in een
theologische visie te vatten. Een kennismaking zal zich ten zeerste lonen.
G. Wilkens

Altenähr, Albert, Dietrich Bonhoeffer - Lehrer des Gebets. Grundlagen
für ein Theologie des Gebets bei Dietrich Bonhoeffer
(Studien zur Theologie des geistlichen Lebens, Bd. VII)
Echter Verlag, Würzburg 1976, 284 pp., Kart. DM 29,Deze studie over Bonhoeffer - oorspronkelijk als dissertatie aangeboden aan de
Academia Alfonsiana in Rome en vervolgens voor een handelsuitgave bewerkt wordt niet bepaald door de secularisatie-gedachten, die men gewoonlijk bij de
luthers-duitse theoloog, gestorven in de Berlijnse Tegelgevangenis in 1945, meent
te kunnen aantreffen. De aandacht gaat in deze studie uit naar het gehele
theologische oeuvre én de geloofspraktijk van deze door Barth geïnspireerde
predikant en zielzorger van de Bekennende Kirche. Door zijn theologie en
geloofsleven na te gaan op de plaats die het gebed daar inneemt, herkrijgt de studie
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over Bonhoeffer een ziel. In het gehele leven van Bonhoeffer, - ook de laatste jaren
van zijn ‘atheïstisch’ geloofsverstaan (‘etsi Deus non daretur’) - is er sprake van een
kinderlijke vanzelfsprekendheid ten aanzien van het persoonlijke en
gemeenschappelijke gebed en smeekbeden. Nader op de inhoud geanalyseerd
vindt men er een zeer sterke christocentrische gerichtheid. Elke zweem van
identificatie van geloof met religieuze beleving, wordt in het spoor van Barth, uiterst
kritisch bekeken, terwijl in een voorzichtige polemiek met de grote Zwitserse theoloog
het gebed wordt benadrukt als een zijn bij de God die totaal anders is en slechts
als een vrij subject ontmoet kan worden. Juist dit
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transcendente karakter van de God van de Openbaring geeft het gebed een
gerichtheid waardoor de gelovige mens ruimte krijgt voor een eigen
verantwoordelijkheid in deze wereld. Deze geloofshouding voor de levende God
wordt, naar Bonhoeffer, ingeoefend door aseces en tucht bij het bidden en de
leidende rol van de Heilige Schrift. De vraag waarom moet ik bidden, krijgt in de
theologie van Bonhoeffer als antwoord: omdat het zinvol is en een belofte inhoudt.
Als men zegt: ik kan niet bidden, dan luidt zijn antwoord: bid, schenk een riskerend
vertrouwen aan Diegene die rijk is aan belofte. Zo wordt het gebed een zich loslaten
om aan God alleen de eer te geven. In deze overgave krijgt de mens zichzelf, ja
alles en nog meer, wat hijzelf heeft gegeven. Deze studie van de auteur,
benedictijnermonnik, geeft een helder overzicht van de grote kernpunten van
Bonhoeffers theologie en schenkt gecentreerde aandacht aan de geleefde en
geloofde godsverhouding. Het is voldoende leesbaar geschreven voor de
geïnteresseerde maar niet tezeer theologisch geschoolde lezer. Voor een diepere
kennismaking met Bonhoeffer is deze studie onontbeerlijk en voor de spiritualiteit
in een hedendaagse kontext is het zeer lezenswaard.
G. Wilkens

Bernhard Welte, Die Würde des Menschen und die Religion. Anfrage
an die Kirche in unserer Gesellschaft
V. Josef Knecht, Frankfurt a/M. 1977, 112 pp., DM 14,80
De crisis van onze cultuur lijkt hierin te bestaan dat bij alle technische vooruitgang
en beschaving almaar meer menselijke waarden in verdrukking komen. B.W.,
theoloog en godsdienstfilosoof uit Freiburg, heeft op de Salzburger Hochschulwochen
van 1976, in dit verband voor het eerst zijn hypothese ontvouwd welke hij sinds
jaren in zich omdraagt. Hij poneert de samenhang van menselijke waarden en
godsdienstigheid van cultuur en geschiedenis. Dat wat de mens overstijgt is nog
steeds aanwezig als een machtige onderstroom der technische beschaving. Deze
onderstroom ziet hij aan het licht treden, vooral bij geboorte en dood, zelfs in een
door het atheïsme ontkrachte beschaving. Hier komt de heimatverbondenheid weer
boven, hier wordt de oerafhankelijkheid die de primitief reeds kenmerkte, althans
met een glimp zichtbaar. De Kerk, draagster van goddelijke openbaring, heeft hier
een bijzonder waardevolle opdracht. Zij is er immers niet slechts voor zichzelf maar
voor de anderen. De dialoog met de verkommerde maatschappij mag zij niet
schuwen. Het is haar taak er op te wijzen hoe men met de wichelroede van het
geloof de krachten kan herontdekken die de menselijke waarden veilig stellen, de
krachten van goddelijke liefde, van menselijke hoop. Zij dient de gemeenschap aan
te moedigen wanneer deze eindelijk inziet dat zij zichzelf beperkingen moet opleggen,
wanneer zij weigert te streven naar nog scherper gestelde records die zoveel jonge
levens fnuiken en menselijke waarden doen wijken voor pietluttige cijfers. Een
moedig essay over de rijkdom die de hedendaagse mens op het punt staat weer te
vinden als hij afhankelijkheid durft te aanvaarden van het schijnbaar irrationele, zijn
oerafhankelijkheid van God die hem meer menselijk maakt.
S. de Smet
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Herman Buelens, geboren 1922. Studies van landbouwingenieur en economie aan
de Katholieke Universiteit te Leuven; sinds 1946 verbonden aan de Belgische
Boerenbond voor technische en structureel-economische problemen; diverse
zendingen in verband met problemen van de Derde Wereld; publiceerde (in
samenwerking met Gijsen en Grootaers) ‘Mariage Catholique et Contraception’
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resultaten, grenzen en beleidsopgaven van de technische landbouwrevolutie’ (1971).
Adres: Ziekelingstraat 20, B-3040 Korbeek-Lo.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan ‘De
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Henk Jans sj.j, geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie; 1959-1961 assistent
geologie aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur
van Streven - België.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, B-2600 Berchem.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschappen (IAD en RITCS),
filosofie en communicatiewetenschappen (Brussel). Bereidt een proefschrift voor
‘Pour une Sémiotique du Spectaculaire’ (A.J. Greimas, Parijs). Medewerker van
‘Kunst- en Kultuuragenda’, ‘La Libre Belgique’. Producer bij de BRT.
Adres: Frankenstraat 5, B-1040 Brussel.
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.
Drs. B. Bot s.j., geboren 1913. Studeerde Romaanse talen aan de Universiteit van
Amsterdam, filosofie te Jersey en theologie in Nederland. Was in het onderwijs
werkzaam als leraar en rector van verschillende colleges. Was tot voor kort
stafmedewerker voor onderwijs van de Nederlandse provinciaal der jezuïeten. Is
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Steenkamp: er was geen alternatief 387
Kort na de totstandkoming van het kabinet Van Agt-Wiegel, op 17 december 1977,
was de geestelijke vader van het CDA, Prof. Dr. P. Steenkamp, zo goed een interview
te geven voor ons blad. De Nederlandse hoofdredacteur nam het af.

Roger Riddell S.J., De bevrijding van de theologie 400
De auteur leidt de ideeën van de Zuid-Amerikaan Juan L. Segundo S.J., in, die stelt
dat de theologie zich niet mag houden bij universele en absolute waarden alleen,
maar deze waarden moet inbedden in de ideeënwereld van de tijd, hetgeen hij
aanduidt met ideologieën. Segundo past zijn ideeën toe op het Chili van vóór de
omwenteling, maar Riddell gaat in een volgend artikel de gedachten van Segundo
toepassen op Rhodesië. Tevens zullen wij dan het antwoord van de Rhodesische
Kerk publiceren.

R. van Straelen, De uitdaging van de nieuwe internationale
arbeidsverdeling 410
De luide oproepen tot een rechtvaardiger verdeling van de welvaart op wereldschaal
zijn in de heersende economische crisis nagenoeg geheel verstomd. Vanouds
bekende verweerreflexen als protectionisme duiken weer op, naast radicale
voorstellen als de totale overplanting van staal en textiel naar de lage-loonlanden
van de Derde Wereld. De auteur betoogt dat het inderdaad zeer complexe probleem
niet gebaat is met al te eenzijdige en simpele oplossingen, die voor alle betrokken
partijen tenslotte toch heilloos en onrechtvaardig zouden zijn.
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R. van Straelen, De Belgische Commissie-Vandeputte 421
In februari 1977 probeerde de Belgische commissie enkele concrete perspectieven
en opties te formuleren voor een aangepast handels- en produktiebeleid.
Herstructurering en reconversie in eigen land blijken de minst doorzichtige en meest
weerbarstige problemen te zijn.

Ger Groot, Wegen tot wijsgerig denken 425
Veel inleidingen op de filosofie komen niet veel verder dan een inwijding in de
inleiding. Aan de hand van een paar boeken over filosofie toont de auteur aan dat
men op verschillende manieren met succes wegen kan bewandelen tot wijsgerig
denken.

Jo. F. du Bois, Praten met Dennis Oppenheim 429
D. Oppenheim staat bekend als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van
de (Amerikaanse) conceptkunst. De auteur leidt eerst in die conceptkunst in en
probeert dan in een vraaggesprek erachter te komen waar de kunstenaar zichzelf
binnen die beweging situeert, in zijn concrete artistieke aanpak en zijn bewuste
conceptuele aspiraties. Ter illustratie wordt er een specimen van zijn kunst
toegevoegd.

F. de Schutter, ‘Der Butt’ van Günter Grass. Literatuur is
anti-geschiedenis 445
De nieuwe roman van Günter Grass is een bijzonder origineel, bitter en bijtend
sprookje, dat tegen duizend jaren (Duitse) geschiedenis aanschopt vanuit de
volkomen respectloze, bewust partijdige en met name ook feministische hoek. Van
zowat alle illusies over de mens - de marxistische inbegrepen - is de auteur
teruggekomen, met als enige bagage enkele vluchtige momenten van een
verrassende tederheid.

S. Vlaeminck, Dorpsherstel en samenlevingsvorm 454
Met de uitroeping van 1978 tot ‘jaar van het dorp’ werd een nauwelijks bewust
sociaal en cultureel probleem veeleer gesteld dan opgelost. Bedoelt ‘dorpsherstel’
de restauratie van (enkele) gebouwen of de oprichting van woonreservaten die
wellicht door de bevolking zelf niet eens gewenst zijn? Al die tenslotte materiële en
materieel realiseerbare projecten verhullen een geestelijke impasse van onze cultuur:
hoe bevredigende vormen van samenwonen te vinden in een samenloze, van natuur
en gemeenschap vervreemde samenleving?

Streven. Jaargang 31

387

Steenkamp: er was geen alternatief
G.J. Adriaansen S.J.
Een van de belangrijkste mijlpalen in de naoorlogse geschiedenis van de
Nederlandse politiek is de totstandkoming geweest in 1976 van het CDA, het
Christendemocratische Appèl als partij, waarin de KVP (Katholieke Volkspartij), de
AR (Anti-revolutionaire partij) en de CHU (Christelijk Historische Unie) zich
verenigden. Varend onder deze frisse nieuwe vlag van het CDA wisten de
confessionele partijen bij de verkiezingen van maart 1977 hun positie te verbeteren
met één zetel. Op het oog niet veel, maar gezien de trend tot deconfessionalisering
van de Nederlandse politiek een groot succes.
De grote man achter de tot standkoming van het CDA is de huidige voorzitter
Prof. P. Steenkamp, die wel als de ‘vader van het CDA’ wordt betiteld. In de jaren
voorafgaand aan het definitieve akkoord was hij onvermoeibaar in de weer met het
‘veldwerk’. Achter de schermen wist hij de partijtoppen van de katholieke en de twee
protestantse partijen ervan te overtuigen dat in samengaan de enige hoop op een
vruchtbare toekomst was gelegen. Hij wist geschilpunten op de achtergrond te
brengen, persoonlijke naijver te sussen, wantrouwen weg te nemen en vooral de
overtuiging over te dragen dat het CDA er ‘moést en zóu komen’.
Ook na de gunstige verkiezingen van 1977 kon Steenkamp nog niet op zijn
lauweren gaan rusten. Binnen het CDA konden met name enkele AR-voormannen
(Aantjes, De Boer e.a.) niet altijd vergeten dat ze ‘een eigen partij’ achter zich
hadden. Over de toekomst van het CDA en over de moeizame kabinetsformatie
had de hoofdredacteur Nederland op 17 december 1977 het navolgend gesprek
met Prof. Steenkamp.
Adriaansen: Het CDA is na zes maanden formatiepoging met de PvdA geswitched
van PvdA naar VVD. Er was al een programakkoord met de PvdA bereikt. Was het
een kwestie van de personen of zaten er ook diepergaande verschillen? Zo van:
hier worden dingen van ons geëist die we niet kunnen toegeven?
Steenkamp: In de zes maanden dat we met de PvdA hebben onderhandeld, hebben
we onderhandeld 1. over de zogenaamde hervormingsontwerpen;
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2. over een uitvoerig regeerakkoord; 3. over de bezetting van de ministersposten
en de verdeling ervan. Ik heb altijd op het standpunt gestaan dat het totale pakket
geldt. Je kunt dus niet zeggen: ik was het met de helft eens; als je het met de andere
helft niet eens geworden bent, blijkt dat het hele pakket van nul en gener waarde
kan zijn. Ik geef toe - en dat heeft u al enigszins aangeduid - dat de aanleiding tot
de breuk gelegen heeft in de bezetting van de departementen. Als ik dat wat harder
zou mogen maken: men noemt dat wel de drie veto's van Joop den Uyl. Den Uyl
zei dat Van Agt niet op justitie mocht terugkomen, terwijl hij onze lijsttrekker was;
in de tweede plaats zei hij dat Frans Andriesen niet op economische zaken mocht
komen en wij vonden dat die een uitstekende man daarvoor was. En op de derde
plaats zei Den Uyl dat Dr. Kruisinga en Frans Andriessen niet tegelijk in het kabinet
mochten en wij vonden dat die twee wel in het kabinet moesten, omdat zij op de
eerste plaatsen stonden boven aan de lijst. Zij behoorden tot onze top vier.

Er zijn berichten dat prof. Duynstee nog tijdens de formatiepoging met de PvdA
gesprekken heeft gehad met Hans Wiegel, misschien wel met medeweten of in
opdracht van Van Agt. Er zijn mensen die daaruit geconcludeerd hebben - ik laat
in het midden of dit venijnig geïnterpreteerd is of niet - dat men toen al van plan was
met de VVD samen te gaan.
Ik heb Vrij Nederland niet gelezen, maar ik ben opgebeld door de Rooie Haan met
het verzoek daar vanmiddag te komen - wat ik wegens familieomstandigheden heb
moeten afwijzen - en daar wilde men mij ondervragen over deze berichten, die
intussen gisteravond ook in Het Parool hebben gestaan. Ik heb ze door de telefoon
gezegd: mensen ik weet absoluut nergens van. Gelukkig geloven de mensen mij
nog wel. Ik heb gezegd: ik weet absoluut nergens van dat er, terwijl we nog
onderhandelden met de PvdA, al afspraken zouden worden gemaakt met Wiegel.
En ik moet u zeggen: dat kan naar mijn mening ook niet; dat mag niet. Dat zou ik
inderdaad volstrekt onjuist vinden. Maar ik kan het me niet voorstellen dat dit gebeurd
zou zijn.

U heeft onlangs voor de radio gezegd dat dit kabinet van langere levensduur zal
zijn, want dat een kabinet niet zo maar even een move is, waarop men spoedig
weer naar de andere kant over kan gaan. Waar baseert u uw mening op dat het
kabinet een redelijke levensduur zal hebben? Anders gezegd: op welke voorwaarden
kent u dit kabinet een langere levensduur toe en op welke voorwaarden denkt u dat
het spoedig ten val zal worden gebracht?
De achtergrond van mijn opmerking is deze: sinds de invoering van het algemeen
kiesrecht voor mannen, dat was in 1917, vrouwen 1922, heeft er maar één kabinet
in Nederland de hele zittingsperiode, vier jaar, vol ge-
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maakt. Dat is het kabinet van De Jong geweest, van 1967 tot 1971. Als iemand zou
zeggen: Steenkamp zegt het verkeerd, wil ik meteen de kritiek voor zijn: er zijn
andere kabinetten geweest, bv. De Quay, die ook vier jaar geweest zijn, maar die
zijn tussentijds veertien dagen weg geweest. Het kabinet Drees is een paar weken
eerder weggegaan. Het gaat mij om de volle vier jaar. Het blijkt dus dat het in
Nederland uitermate moeilijk is om die vier jaar telkens vol te maken.
Ik zeg niet dat ze per se de volle vier jaar blijven zitten, maar ik zeg tegen al de
mensen die beweren: dit is in een paar maanden afgelopen: pas op, iets duurt soms
langer dan je denkt, want u moet niet vergeten dat er eigenlijk op dit ogenblik geen
alternatief is, na de breuk die tussen de PvdA en ons is gekomen en ik ben ervan
overtuigd dat de CDA- en de VVD-groepering echt samen zullen proberen er iets
van te maken: ze hebben een uitvoerig regeerakkoord en er zitten vrij bekwame
mensen in. Als u zegt, onder welke voorwaarden zou dit wel of niet gebeuren, dat
vind ik een erg moeilijke vraag, omdat je bijna niet kunt beoordelen hoe de situatie
zal zijn die zich over een half jaar in Nederland zal voordoen. Een heel belangrijke
vraag is: hoe zal het over een half jaar met de economie gaan? Zal die over een
half jaar een beetje beter of nog slechter zijn dan op het ogenblik. Dat zijn factoren
die je op dit ogenblik niet kunt bekijken en het blijkt dat je je in voorspellingen telkens
weer kunt vergissen, natuurlijk.

Maar er zijn een paar feiten die mensen die er vrij neutraal tegenover staan, toch
huiverig maken. En dat is in de eerste plaats de houding van een aantal mensen
van de ARP. De vraag is: is dat een symptoom van een groeifase, of is dat een zich
min of meer terugrtekken op de eigen partij? M.a.w. is deze houding van die
AR-mensen een ernstig risico voor het CDA, of is dit gewoon hun persoonlijke
houding op dit moment? Hier hangt natuurlijk onmiddellijk mee samen de houding
van mevrouw Hannie van Leeuwen. Vanmorgen deelde de nieuwsdienst mee dat
deze kwestie is opgelost, en dat ze ook alles heeft teruggetrokken wat ze aan
beschuldigingen had geuit.
Van Hannie van Leeuwen weet ik dat de kwestie is opgelost. Ze gaat de kamer uit,
het lijkt me dus dat zij voor de dagelijkse politiek verloren is. De AR heeft ook geen
beroep op haar gedaan om op haar besluit terug te komen.
Om terug te komen op de eerste vraag, die eigenlijk belangrijker is omdat het
gaat om een grotere groep: ik wijs u erop dat het niet alleen om de AR gaat, want
bij die zeven is iemand die uit de KVP afkomstig is. Het is niet een terugtrekken op
de eigen partij: we moeten heel reëel zijn. Wat zeggen die zeven loyalisten? ‘Het
is ook een moeilijk kabinet waarmee we begonnen zijn, we hebben maar 77 zetels,
het heeft een onvoldoende maatschap-
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pelijk draagvlak omdat het de grote FNV tegenover zich krijgt en omdat het een
aantal bezuinigingen moet doorvoeren.’ Wel, dat zeggen die zeven, maar de 42
anderen denken dat natuurlijk ook. De zeven wilden een wat lossere binding met
de VVD of ze vonden dat je misschien toch nog een poging zou moeten doen om
tot een andere oplossing te komen. Maar ja, ik ken ze vrij goed, die mensen, en ik
geloof dat ze terecht loyalisten kunnen worden genoemd. Ze zitten nu eenmaal met
elkaar in de fractie en in de partij. Als je over de AR praat, drie vooraanstaande
leden van de AR zitten nu in het kabinet: prof. De Ruiter, Jan de Koning, de vroegere
voorzitter van de AR, en prof. Albeda, dat is natuurlijk niet niks. Er is een zekere
morele verbinding ook met die mensen en ik denk dat via de formule van Aantjes
van binding aan het kabinet en verbondenheid met het kabinet die fractie toch als
eenheid zal kunnen opereren, al zullen er wel eens uit-deboot-vallers zijn; die zullen
er wel zijn.

Heeft u voorzien dat de groep van Aantjes c.s.., die zich in 1973 - mede door de rol
van Scholten - om het met een lelijk woord te zeggen ‘verkocht’ hadden aan de
PvdA - zouden kunnen gaan dwarsliggen?
Ik neem wat afstand van de uitdrukking ‘verkocht hadden aan de PvdA’ - ik wil er
op wijzen dat ook Andriessen en ik zelf in 1973 vonden dat we een poging moesten
doen om een brug te slaan naar de PvdA. Ik moet zeggen dat die poging helaas
mislukt is. Het is niet gelukt de afgelopen vier jaar. Als u mij vraagt: had u dit
voorzien? dan zou ik willen zeggen: ik had wel voorzien dat enkele leden uit de
fractie grote bezwaren zouden hebben, maar ik had niet verwacht dat het er zeven
zouden zijn en zeker niet dat Wim Aantjes erbij zou zijn. Het was voor mij een
verrassing dat Wim Aantjes op het laatste moment toch tegen was.

Van der Grinten heeft gezegd: ik heb geen rekening te houden met de loyalisten,
want ze zijn niet uit de partij gestapt, ze hebben niet, zoals indertijd de PPR - en
wellicht om minder ernstige redenen - een eigen partij opgericht. Vindt u dat ze toch
bij de partij horen?
Noot red.: Hannie van Leeuwen heeft jarenlang behoord tot de voornaamste leden
van de AR-fractie. Zij was specialiste op het gebied defensie en volksgezondheid.
Op dit terrein was zij mede-indienster van het CDA-wetsvoorstel ‘Van
Leeuwen-Gardeniers’ tot regeling van het abortusvraagstuk, dat het in de Kamer
echter niet haalde. Hoewel Hannie van Leeuwen fel voorstandster was van
samenwerking met de PvdA kon zij het niet verkroppen dat haar ‘leider’ Aantjes ná
de keuze voor de VVD dwars bleef liggen. ‘Nu het CDA er niet in is geslaagd met
de PvdA tot een akkoord te komen moeten de leden solidair zijn met degenen die
de consequenties ervan moeten uitwerken’ zo stelde ze. Zij verliet de Kamer en
trad toe tot de directie van de OGEM, een internationaal bouw- en
ontwikkelingsbedrijf, als sociaal adviseuse. Aantjes trok zich haar vertrek, dat grote
publiciteit kreeg, erg aan. In latere verklaringen heeft mevrouw Van Leeuwen haar
verwijten aan Aantjes en de zijnen weer ingetrokken.
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Ja, de mensen zijn duidelijk lid van de fractie en zeker als Aantjes fractieleider zal
worden. Ze horen bij de CDA-fractie. Ik ken de staatkundige theorie van Van der
Grinten en ik moet u zeggen, ik heb er wel van opgekeken toen hij die naar voren
bracht. Ik vind zijn mening wat typisch, omdat het toch uitdrukkelijk zo is dat zeven
mensen hebben laten weten dat ze grote bezwaren hebben tegen het kabinet. Van
de andere kant heeft Van der Grinten in zoverre gelijk dat de zeven uitdrukkelijk
hebben gezegd dat ze het kabinet een kans zouden geven. Als ze hadden gezegd:
we geven het kabinet geen kans en we stemmen het op de eerste dag weg, dan
had Van der Grinten in een veel moeilijker positie gezeten dan hij nu zit.
Ik vind de term loyalisten een goede uitdrukking voor deze mensen, ze geven het
kabinet the benefit of the doubt. Ik hoop dat ze zich ernaar zullen gedragen.

U heeft niet de indruk dat men zich op de eigen identiteit, de ARP-identiteit gaat
terugtrekken en resp. de KVP-mentaliteit. Wat het CDA als zodanig in gevaar zou
kunnen brengen.
Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Het kan zijn dat bepaalde zaken bij de ene
groepering wat anders overkomen dan bij de andere, maar het opmerkelijke is dat
dit in Den Haag wel kan spelen, maar dat het in het land beslist niet meer speelt.
De mensen in het land willen doorgaan, die werken zo nauw met elkaar samen.
Vandaar als men dit in Den Haag zou doen, hetgeen je zou kunnen noemen wat
terugtrekken op de eigen identiteit, men ongelofelijk zal moeten oppassen dat de
kloof tussen Den Haag en het land niet vergroot wordt, want de mensen in het land
willen doorgaan met het CDA, die willen niet meer uit die boot stappen. Ik geloof
ook dat de top van de AR en van de CHU weet dat het uitermate moeilijk is om nog
uit de boot te stappen en er zouden hele gekke dingen moeten gebeuren - maar ja,
je weet het nooit - als dit nog zou plaatsvinden. Ik wil er op wijzen dat de fusiedatum
is vastgesteld. Die fusiedatum is 1 juni 1980. Voor die tijd moet alles rond zijn en
dan worden de drie partijen opgeheven. Maar tot die tijd heeft men theoretisch de
mogelijkheid de zaken terug te draaien.
Een ander aspect van deze kwestie is het volgende: u weet dat de oecumene in
Nederland praktisch tot stilstand gekomen is. Daarom vind ik het zo belangrijk dat
wij in het CDA wel doorgaan en trachten de mensen uit de Reformatie en Rome
wat dichter bij elkaar te brengen. Het blijft een moeizame weg, want je merkt op
vergaderingen dat er soms een verschil in klemtoon is: opening met gebed, sluiten
met gebed, een lied dat gezongen wordt, het soort van bijbelteksten. Dat zijn kleine
dingen die de mentaliteit van mensen weergeven. We moeten die weg samen gaan.

In dit verband zou ik u willen vragen wat u denkt van wat we zoudeu kun-
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nen noemen de bergrede van Aantjes, concreter de samenhang tussen evangelie
en politiek. En hierop doordenkend, de vraag of het optreden van Mevr. Van Leeuwen
niet een soort waarschuwing is geweest aan Den Haag, om in uw termen te spreken.
Zij wil natuurlijk ook geen scheuring in de ARP, maar je krijgt de indruk dat ze ze
toch ernstig heeft willen waarschuwen.
Ik wil er op wijzen dat de AR een erg solidaire partij is. De mannen broeders sluiten
dan plotseling toch weer de gelederen. Daar kunnen wij als katholieken vaak een
voorbeeld aan nemen. Ze kunnen heel hard tegen elkaar zijn en elkaar kielhalen,
maar dan sluiten ze zich weer aaneen. Dat is gisterenavond ook weer gebeurd.
Hannie van Leeuwen heeft veel aanhang in het land, maar ik heb persoonlijk de
indruk dat ze wellicht emotioneel wat te ver gegaan is, dat ze wat hard van leer
getrokken is zonder dat ze de zaak precies kende. Dat is een voorbijgaand incident.
Wat het eerste deel van uw vraag betreft, die is van wezenlijker betekenis. Aantjes
heeft die rede enige jaren geleden gehouden. De binding die hij heeft gelegd tussen
de praktische politiek en het evangelie deel ik in zoverre dat, als je leeft vanuit het
evangelie, en dat leef ik ook, je niet kunt zeggen: in mijn huwelijk of in mijn werk of
in de politiek heeft de bijbel niets te zeggen. Dan kun je je afvragen waar de bijbel
dan wel van toepassing is. Zoals je hoopt in je werk en je huwelijk wat waar te maken
van die bijbelse waarden, zo vind ik dat je dit ook in de politiek moet doen. Maar er
is naar mijn mening geen rechte verbinding tussen de bijbel en de politiek. Je kunt
niet zeggen er staat precies in de bijbel hoe het met de zeggenschap van de
arbeiders zou moeten gaan of hoeveel geld je aan de ontwikkelingslanden zou
moeten geven, maar het zijn wel de waarden waarop je je baseert.

Je kunt dus vanuit de bijbel op dit ogenblik niet a priori zeggen dat het christendom
zich met het socialisme moet verbinden, in plaats van, zoals het in de voorbije
periode was, bv.. met de bourgeoisie.
Dat vind ik bepaald niet. Als je zegt dat je een sociale manier van optreden moet
hebben, kun je zeggen dat ook bij de VVD-ers veel oprecht sociaal bewogen mensen
zitten en - ik ga nog veel verder - je kunt je afvragen waar op dit moment de werkelijk
onderliggende laag van de bevolking ligt, of dat niet eerder bij de kleine zelfstandigen
en de bejaarden ligt dan bij de geschoolde arbeiders.

De eigenlijke oppositie komt natuurlijk van Den Uyl en de PvdA. Nu kom ik op wat
u zojuist gezegd heeft. Den Uyl werpt zich - vaak emotioneel - op als voorvechter
voor de zwaksten in de maatschappij. Mulisch heeft gezegd dat iedere arbeider
hier, ook de minst gesalarieerde, in een salon leeft ver-
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geleken met de Derde Wereld. Waar liggen volgens u de klemtonen?
Mulisch haalt mij de woorden uit de mond. Ik zou willen zeggen: de arbeidersklasse
van de twintigste eeuw - in de negentiende eeuw waren zij de grote onderdrukten
- de ‘arbeidersklasse van de twintigste eeuw’ als de onderdrukten en de rechtelozen
dat zijn naar mijn mening de mensen van de zuidelijke helft van onze wereld. Die
mensen leven voor een groot deel onder het bestaansminimum en zeker ver onder
het welvaartsniveau van Oost-Europa, Amerika en West-Europa. Ik vind dat
daarnaast in het eigen land groepen zijn die achtergebleven zijn. Dat zijn de
bejaarden, de eenzamen (je mag niet alleen naar het materiële kijken), de
gehandicapten. En als je dan toch naar de materiële kant kijkt, vind ik dat de kleine
zelfstandigen het vaak veel moeilijker hebben dan de mensen die nog wel actief in
het bedrijfsleven als werknemer betrokken zijn. Dat zijn de twee categorieën die in
het buitenland en in Nederland onze aandacht zouden moeten hebben.

Dit voert tot de kwestie van de ontwikkelingshulp. De heer Pronk wordt op dit ogenblik
nogal fel aangevallen om de sterk gerichte hulp die hij geeft. Heeft u de indruk dat
er verandering komt in de richting van de ontwikkelingshulp?
Niet in de hoogte van de bijdragen, maar je kunt je afvragen of je een zo duidelijke
klemtoon moet blijven leggen op de hulp aan de marxistische landen waar de
hervorming van de maatschappij zozeer het accent krijgt. Ik heb de indruk dat dit
wat minder accent zal krijgen. Neem bv. de kwestie Cuba. De heer Pronk kwam
vaak met goede argumenten en dan denk je, hij heeft gelijk, maar achteraf blijf je
het een beetje vreemde zaak vinden.
Ik blijf er buiten of alles waar is wat van de heer Pronk gezegd wordt: hij heeft
ook belangrijke hulp gegeven aan Indonesië, India en Pakistan. Maar die hulp aan
die marxistische landen ligt toch wat slecht; je mag niet te veel kijken naar de kleur
van het land waaraan je geeft, maar als die hulp hoofdzakelijk besteed wordt aan
bepaalde maatschappij-experimenten, mag je wel eens een vraagteken zetten. Ik
ben over het algemeen niet negatief over het beleid van Pronk in de grote lijnen.

Er wordt in verschillende uitzendingen van nieuwsmedia getracht dit kabinet als het
ware van te voren te diskwalificeren. In het Vrije Volk van gisteren heeft gestaan:
‘Daarom verdient dit kabinet het met alle middelen van het parlement tot de straat
te worden bestreden’. Heeft u de indruk dat dit beantwoordt aan wat de PvdA zich
van de oppositie voorstelt?
Wel een actie vanuit het parlement, maar dat mag natuurlijk. Een actie
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vanuit de straat vind ik een hele vreemde zaak. Want het kabinet heeft nog niet
eens een regeringsverklaring afgelegd. Staken in Nederland mag tegen je werkgever,
om hoger loon bv. Dat mag in principe in Nederland. Politieke stakingen zijn in
Nederland geen gewoonte. Om nu al een politieke staking te willen, terwijl men nog
niet eens de beleidsmaatregelen van het nieuwe kabinet kent, lijkt mij een heel
vreemde ontwikkeling.

Dit brengt vanzelf tot de vraag: hoe denkt u dat de vakbonden zich zullen opstellen
tegenover het nieuwe kabinet?
De vakbonden, dat is niet één geheel. Je hebt het CNV (Christelijk Nationaal
Vakverbond), je hebt de grote FNV (Federatie van Nederlandse Vakverenigingen)
waarin NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) en NKV (Nederlands
Katholiek Vakverbond) en, wat ook niet onbelangrijk is, de Bond van Middelbaar en
Hoger Personeel. Het lijkt erop dat de felste oppositie zal komen van de FNV. Toch
is mijn ervaring dat de FNV eerst eens kijkt hoe zo'n kabinet het doet en Wim Kok
zegt altijd dat zij het kabinet beoordeelt op zijn beleidsdaden. Ik hoop dat men dit
zal kunnen doen. Men moet echter niet vergeten: het gaat om de werkgelegenheid
en wij zullen allemaal offers moeten brengen om arbeidsplaatsen te scheppen en
te behouden voor andere mensen. Je kunt niet zeggen: er moet besnoeid worden,
maar niemand hoeft het te doen; je kunt niet stellen: er moet bezuinigd worden,
maar ieder ander eerst. Er zal geld vrij moeten worden gemaakt, zowel doordat de
lonen minder stijgen dan we eigenlijk zouden willen, resp. doordat we op een aantal
terreinen, we weten allemaal in de sociale zekerheid en in de overheidsuitgaven,
middelen moeten vinden om daar geld uit te halen. Voor die arbeidsplaatsen.

Dit was de kant van de vakbonden. Aan de andere kant krijg je de houding van het
bedrijfsleven. Ik meen dat bv. Jhr. Sikkinghe zich nogal eens fors heeft uitgelaten
tegen de regering en de houding van de vakbonden. Vraag is of het bedrijfsleven
ten opzichte van dit kabinet een andere opstelling zal hebben als ten opzichte van
het kabinet Den Uyl? Zullen zij dit kabinet ook op zijn beleidsdaden beoordelen?
Dat denk ik wel. Want de indruk die wel eens gewekt wordt dat het merendeel van
de Nederlandse ondernemers dolgraag van een regering Den Uyl af zou willen,
spreek ik volstrekt tegen. Mijn ervaring uit gesprekken met ondernemers is dat zij
in het algemeen het belang inzagen van een regering van PvdA met het CDA. Het
is beslist niet zo dat alle ondernemers hebben staan wachten op een regering met
Hans Wiegel. Maar iedere regering met de PvdA hoeft natuurlijk niet per se een
goede regering te zijn en we weten allemaal dat het ondernemingsklimaat de laatste
jaren in Nederland be-
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paald niet gunstig geweest is. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan de PvdA.

Men krijgt wel eens de indruk dat rubrieken als Den Haag Vandaag, Nosjournaal,
Brandpunt en het gesprek met de Minister-president een overwegende rol hebben
gehad in de meningsvorming omtrent de regering. Zullen die rubriekn middelen
worden om te ageren tegen dit kabinet of zullen die, als dit kabinet behoorlijke dingen
laat zien, de mensen ook daarover informeren?
Het is algemeen bekend dat veel journalisten links zijn. Dat blijkt ook uit enquêtes
en daar maken ze geen geheim van. Ik moet u zeggen dat ik soms toch rubrieken
als Den Haag Vandaag en Brandpunt zeer goed vindt. Soms geven ze beide partijen
de kans. De indruk blijft gevestigd dat er een voorkeur voor links bestaat en ik heb
er wel eens gesprekken met de mensen over, met name met de KRO. Men ontkent
dat en dan komt men met cijfers aan en dan blijkt bv. dat Van Agt meer voor de buis
is geweest dan Den Uyl. Ik sta er ook niet met een chronometer bij. Ik geef toe dat
die indruk vaak gewekt wordt.
Ik vind wel dat het aan ons zelf ligt of wij een verkoopbaar produkt brengen. Ik
vind dat als het CDA slecht gewaardeerd wordt door journalisten, dit voor een groot
gedeelte aan ons zelf ligt, omdat door onderlinge ruzies en geschillen wij de
journalisten bijna uitdagen om kritisch over ons te schrijven.

In dit verband heb ik een heel concrete vraag. Van Agt heeft, terwijl hij het zo druk
had met de kabinetsformatie, een voortreffelijke brief geschreven over de verhouding
geloof-politiek als reactie op de brief van de zeven theologen. Hoe komt het dat
daar zo weinig aandacht aan is besteed. Heeft de persdienst van het CDA hier
gefaald?
De brief is naar mijn mening veel te lang en hij is zo consistent geschreven dat je
er niet een klein stukje uit kunt halen als persbericht. Het CDA heeft hem nu als
brochure uitgegeven. Ik vind dat onvoldoende. Ik moet zeggen dat de brief ook wat
moeilijk is, de redenering loopt nogal achter elkaar door. Het is heel moeilijk daar
een uittreksel uit te maken en te zeggen: dit is nu de totale inhoud.

De brief zou dus alsnog vertaald moeten worden.
Eigenlijk wel, maar dan moet hij ook ingekort worden. Men kan van de mensen
vandaag niet meer vragen om zo'n ingewikkeld stuk van die lengte te lezen. Het is
een erg moeilijke brief.
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Nog een paar concrete punten, als het mag. Eerst de kwestie van oorlog en vrede
en van Europese veiligheid. Is daar een wezenlijk verschil tussen de PvdA en de
VVD, ook met betreking tot de Derde Wereld? Als dit zo is, wordt mijn vraag: gaan
de gedachten van het CDA eerder in de richting van de PvdA op deze gebieden
dan in de richting van de VVD? Als je die tegenstelling zo duidelijk mag stellen.
Als je de tegenstelling zwart-wit maakt, doe je aan beide partijen onrecht. Als ik de
kwestie van oorlog en vrede in drie punten mag samenvatten:
1. NAVO. Ik vind dat de VVD met betrekking tot de NAVO betrouwbaarder is dan
de PvdA. In de PvdA is een sterke vleugel voor de NAVO, ik wijs slechts op
minister Van der Stoel, maar iedereen weet dat er een grote groep in de PvdA
is die nogal anti-NAVO is.
2. Ten aanzien van de ontspanningspolitiek en het tegemoettreden van de
Sovjet-Unie vind ik dat zowel de VVD als de PvdA dit willen. Ze moeten dat
ook wel. Het is de enige methode om eruit te komen samen.
3. Kernbewapening. De VVD zegt: het is verschrikkelijk, maar je moet ze toch
hebben. In de PvdA is een heel grote groep die ofwel de kernbewapening
geheel zou willen afschaffen of in ieder geval de afspraak maken dat door ons
in geen geval als eerste de atoombom zal worden gebruikt. Men is overal tegen
atoombommen, natuurlijk, maar er is een andere instelling. Neem bv. t.a.v. de
kernenergie en de kerncentrale in Almelo, daar liggen verschillen tussen beide
partijen.

U weet niet in welke richting het CDA zich zou bewegen?
Dan kom je bij die punten terug:
ten aanzien van de NAVO zijn wij ook zeer trouwe bondgenoten en wij voelen
dat de NAVO een goed middel is om met de Sovjet-Unie in contact te treden en een
soort garantie voor een situatie waarin we oorlog hebben voorkomen gedurende
dertig jaar. Ten aanzien van de kernbewapening bestaat er bij ons een geweldige
huiver; er zijn erkende atoompacifisten in onze eigen kring en wij hebben ook grote
aarzeling met betrekking tot gebruik van kernenergie voor de energievoorziening
in Nederland. We staan aarzelender dan de VVD, maar als het er op aankomt, zijn
wij, denk ik, wel bereid omwille van de energievoorziening in de toekomst en de
welvaart van ons land toch sneller wegen te vinden, denk aan Almelo, dan de PvdA.

Volgende vraag is een van de redenen waarom men Van Agt niet op justitie wilde
hebben. De abortuskwestie. Er wordt beweerd, maar ik vind dit persoonlijk niet zo'n
verheven opvatting, dat dit de eigenlijke reden zou zijn waarom het CDA niet met
de PvdA in zee heeft willen gaan. Ik neem dit niet aan, omdat de PvdA met het CDA
een regeerakkoord had gesloten,
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waar deze zaak, minstens in principe, ook in zit.
Ik ga nog veel verder: het enige stuk dat precies identiek is, letterlijk hetzelfde, is
de abortusparagraaf. Die is gewoon uit het eerste akkoord overgenomen. De situatie
is natuurlijk iets anders. In beide gevallen hebben we gezegd: het kabinet moet
proberen er in anderhalf jaar uit te komen, maar we hebben nu een kabinet waarin
het CDA een overwicht heeft, dus je hebt kans dat wat er nu uit het kabinet komt,
meer in onze richting zal gaan.

Onderwijs. Heeft het CDA een duidelijke visie op onderwijs? Wat gaat er gebeuren
met een aantal plannen van Van Kemenade, middenschool, herstructurering van
het hoger onderwijs, openbaar versus bijzonder onderwijs. Hoe zit het met het accent
dat Van Kemenade legt op het kleuter- en basisonderwijs. Gaat het in dezelfde
richting door, wordt het gestabiliseerd of misschien zelfs teruggedraaid?
Ik wil allereerst opmerken dat ik Van Kemenade een uiterst kundig man vond, hij
kende zijn zaakjes erg goed, hij was zeer deskundig op dit terrein. De herstructurering
van het hoger onderwijs was al eerder in gang gezet. Daaraan lag ten grondslag
de nota van Prof. Postumus. Die wet is aangenomen, dus die vierjarenstructuur
gaat door. De kwestie van het bijzonder onderwijs blijft een zorg; die zorg hebben
we ook met de VVD. De VVD is ook een vurig voorstander van het openbaar
onderwijs, dus daar zullen we extra op onze tellen moeten passen en dat is ook de
reden dat wij vinden dat er twee staatssecretarissen, voor het lager en het middelbaar
onderwijs, moeten komen uit onze kring bij de VVD-er, minister Pais. Die houdt zich
vermoedelijk vooral bezig met het wetenschappelijk onderwijs. Daar ligt niet zozeer
het probleem van het bijzonder onderwijs, dat ligt het sterkste op het lager en
middelbaar onderwijs.
Ik heb de tekst niet bij me, maar ik meen dat de experimenten met de
middenschool worden voortgezet. De aandacht voor kleuter- en basisonderwijs is
er al geruime tijd. Het is de sluis waardoor men verder komt. Je merkt in de Kamer
dat er bij alle leden meer aandacht ligt bij deze aanvangsvormen van onderwijs dan
bij het wetenschappelijk onderwijs, dat in een slechte geur leeft bij velen. Men vindt
dat dit niet goed loopt, dat er te lang gestudeerd wordt en dat het te veel kost.

Nu nog wat ik zou noemen een gokvraag. Wat denkt u van de Statenverkiezingen?
Daar kun je niets van zeggen. De PvdA-mensen zeggen dat het CDA daar wel bij
zal varen, te meer daar de Statenverkiezingen voor ons altijd beter zijn dan de
landelijke verkiezingen, maar ik vind het veel te vroeg om daar
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over te spreken, want het kabinet moet nog beginnen.

Heeft u de indruk dat door deze hele situatie de PvdA electorale schade heeft
opgelopen?
Ik geloof niet zo erg als mensen veelal veronderstellen. We zullen in de komende
weken wel weer verschillende opinie-onderzoeken krijgen. Ik denk dat het niet zo
erg is, maar weten doe ik het niet.

Er is nog een heel belangrijke vraag, maar de kwestie is: hoe voer je die door in de
praktische politiek? Je kunt zeggen dat wij ook in Nederland, sterk in de richting
gaan van een ‘leisure’-maatschappij, d.w.z. dat vrije tijd het hoogste is. Vraag is: is
het mogelijk om vanuit de praktische politiek de mensen te brengen tot een reële
opvatting over de verhouding van werk en vrije tijd? Dit hangt natuurlijk samen met
de werkgelegenheid, de mogelijkheid om te werken en met de voldoening in het
werk.
U hebt zelf het antwoord eigenlijk al gegeven. In een tijd dat er in Nederland een
210.000 mensen werkeloos zijn en een half miljoen mensen in de
arbeidsongeschiktheidswetten lopen, is het uitermate moeilijk om stimulansen te
geven voor harder werken. Ik vind wel dat de overheid in toenemende mate moet
kijken naar de zogenaamde vierde sector, de kwartaire sector, dat is de bejaarden,
bibliotheekwerk, onderwijswerk. Je zult moeten kijken of het mogelijk is daar
overheidsgeld in te stoppen, want daar ligt nogal wat terrein braak. Ik heb het rapport
niet bij me - er is een rapport van de Commissie voor het regeringsbeleid op langere
termijn - en er is ook een CDA-groep mee bezig en die constateren dat daar nog
grote noden zijn. Als je mensen zou kunnen vinden, gesalarieerd, die daar willen
werken, dan zou je a. goed werk doen en b. mensen daar in kunnen zetten. Het is
voor mij duidelijk dat je onherroepelijk tot een herverdeling van de arbeid komt; de
wens van veel vrouwen om te willen werken en van veel mannen om minder te
werken leidt in onze produktiesystemen tot een herverdeling van de arbeid.
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De bevrijding van de theologie
Roger Riddell S.J.
In de laatste honderd jaar heeft het theologisch denken een revolutie doorgemaakt
tengevolge van het gebruik dat gemaakt is van andere wetenschappen en technieken
om de Bijbel te interpreteren: de theologie heeft erkend dat ze niet onafhankelijk is
van de wetenschappen die het mensdom helpen het verleden te begrijpen. Toch
blijft de theologie beweren, expliciet of impliciet, dat ze onafhankelijk is van de
wetenschappen die betrekking hebben op het heden. Theologie wordt onderwezen
op een autonome manier beginnend met de Bijbel en vanuit de inzichten die daar
gevonden worden, naar de mens toe.
Veel christenen die graag een nieuw inzicht krijgen omtrent Jezus en
diens betekenis voor de wereld van vandaag, zullen ongetwijfeld een deel
van hun vrije tijd besteden aan de recente bijdrage van Hans Küng aan
die gedachtenwisseling. Het zou jammer zijn als dat zou betekenen dat
een ander onlangs gepubliceerd boek, The Liberation of Theology, van
de Jezuïet Juan L. Segundo, ongelezen zou blijven; in veel opzichten is
het namelijk nog belangrijker. Segundo stelt de vraag naar Jezus voor
de moderne gelovige net zo als Küng doet, maar hij betoogt dat
theologische bezinning pas kan komen nadat de theoloog zich ten opzichte
van de wereld waarin hij leeft, geëngageerd heeft en die heeft
geanalyseerd: Segundo houdt zich bezig met methodologie.
Hoewel Segundo schrijft vanuit de Latijnsamerikaanse school van de
Theologie der Bevrijding, is hij zich heel goed bewust van de zwakheid
van deze benadering en hij discussieert over de voornaamste kritiek die
van Europese en Noordamerikaanse theologen gekomen is. Maar zijn
werk is het meest belangrijk vanwege Segundo's betoog dat zijn
methodologische benadering niet slechts opgaat voor Latijns-Amerika,
maar overal ter wereld waar men theologie beoefent.
Dit artikel wil twee dingen bereiken: Segundo's benadering van de
theologie uitleggen alsook de algemene conclusies die uit deze benadering
volgen èn zijn analyse toepassen in een reflectie op de houding die de
Kerk in Rhodesië aanneemt. Aangezien zijn boek erg compact geschreven
is en een korte samenvatting heel gemakkelijk tot misverstand zou leiden,
besteden we ruim plaats aan de uiteenzetting van zijn gedachten.
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Met de Theologie van de Bevrijding komt de tweede en nog belangrijker revolutie.
Elk afzonderlijk ding en alle dingen samen die op ideeën betrekking hebben, worden
door ons intrinsiek verbonden met de bestaande sociale situatie, op zijn minst
onbewust. Maar dan is het ook absoluut noodzakelijk in iedere fase de
wetenschappen die het verleden openleggen, te combineren met de wetenschappen
die het heden helpen open te leggen, nl. de sociale wetenschappen. Theologie kan
niet van deze wijze van benadering worden uitgesloten en de wetenschappen die
helpen een inzicht te krijgen in het heden moeten gebruikt worden bij de taak het
Woord van God te interpreteren zoals het hier en nu tot ons gericht wordt.
De methodiek die Segundo gebruikt, noemt hij de hermeneutische kringloop: de
voortdurende verandering in ons verstaan van de Bijbel, zoals die wordt
voorgeschreven door de voortdurende veranderingen in onze werkelijkheid van
vandaag, individueel en als gemeenschap. Hermeneutisch betekent ‘betrekking
hebbend op interpretatie’ en het kringloop-aspect komt van het feit dat iedere nieuwe
realiteit ons dwingt het Woord van God opnieuw te interpreteren, de werkelijkheid
dienovereenkomstig te veranderen en dan terug te keren tot het Woord van God,
enz. (blz. 8). Om een hermeneutische kringloop te kunnen krijgen moeten de
problemen die uit de huidige situatie van de mensen opkomen, genoeg inhoud
hebben, algemeen genoeg en fundamenteel genoeg zijn om ons te dwingen onze
gebruikelijke opvatting over leven, dood, kennis, maatschappij, politiek en de wereld
in het algemeen te wijzigen; alleen dan immers zal de theologie gedwongen worden
terug te keren tot de werkelijkheid en zich zelf nieuwe en beslissende vragen te
stellen. Als onze interpretatie van de Schrift niet met deze problemen mee verandert,
blijven ze onbeantwoord of - wat nog erger is - krijgen ze oude, conservatieve en
irrelevante antwoorden.
De methode gaat als volgt te werk. Onze ervaring van de werkelijkheid leidt tot
een ideologische argwaan en dat leidt tot een op de helling zetten van de hele
ideologische superstructuur in het algemeen en van de theologie in het bijzonder.
Huidige ervaringen leiden tot argwaan ten opzichte van de algemeen gangbare
interpretatie van de Bijbel en dit leidt weer tot een nieuwe manier het fundament
van ons geloof te verstaan. Dit nieuwe verstaan leidt tot een zich engageren om de
werkelijkheid te veranderen. Dan leiden de problemen die uit de nieuwe sociale
situatie voortkomen, tot een argwaan met betrekking tot deze ‘nieuwe’
Bijbelinterpretatie zo dat het proces wordt herhaald en een nieuwe hermeneutische
kringloop begint en zo verder de geschiedenis door.

Partij kiezen
Aangezien deze hele benadering begint met het veronderstellen van een diep
menselijk engagement voordat een bezinning op het Woord van God
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kan beginnen, wordt partijdigheid (partijkiezen) aanvaard van begin af aan. De
academische theologie heeft voor het grootste deel verzuimd haar partijkiezen toe
te geven, integendeel, er wordt algemeen verondersteld dat ze uitgaat van de staat
van volkomen onpartijdigheid. Maar er bestaat niet zo iets als een autonome
onpartijdige academische theologie die vrij zweeft boven het rijk van menselijke
opties en vooroordelen. Theologie is intrinsiek verbonden met de psychologische,
sociale en politieke toestand van het ogenblik, ook al is het mogelijk dat ze zich daar
niet van bewust is.
Menselijk engagement en iemands interpretatie van de Schrift werken in een
dialectische spanning en dat brengt een fundamenteel pedagogisch beginsel aan
het licht dat het hele proces van Goddelijke Openbaring beheerst: God verschijnt
in een ander licht wanneer zijn volk zich in andere historische situaties bevindt. Als
God zich in een ander licht vertoont, dan moet de waarheid die we omtrent Hem
kennen, ook anders zijn. De Bijbel openbaart niet het spreken van een universele
God tot een universele mens. De uiteindelijke waarheid is niet op dit ogenblik ons
bezit, ze kan slechts ontdekt worden door een orthopraxis (rechtzinnigheid van
leven) die het laatste criterium is van de orthodoxie (rechtzinnigheid in de leer) zowel
in de theologie als in de interpretatie van de Bijbel. Theologie van de Bevrijding is
partijdig, omdat ze trouw is aan de christelijke traditie eerder dan aan het Griekse
denken. Segundo ziet de voor de hand liggende gevaren van deze benadering van
de theologie, maar hij betoogt dat we een bepaalde theologische methode niet
kunnen afwijzen die een goede samenhang vertoont, alleen maar omdat ze gevaren
meebrengt (blz. 32).
De theologie van de bevrijding neemt als haar punt van uitgang het vóór-theologisch
engagement om de wereld te veranderen en te verbeteren. Maar om dit te kunnen
doen is het noodzakelijk de ideologische mechanismen van de gevestigde
maatschappij zowel te kennen als te evalueren. Wij moeten ‘op zoek gaan naar de
sociologie’ (blz. 69). Het is onmogelijk deel te nemen aan de verlossing en de wereld
te veranderen, tenzij we een beeld hebben van iets beters dan er op het ogenblik
bestaat; tenzij we in staat zijn te zien wat deze betere toekomst in de weg staat en
wat de huidige stand van zaken schraagt: we moeten ons begeven in een
ideologische analyse. Als Jezus' gebod van liefde vertaald moet worden in iets dat
effectief is, moet het verder gaan dan van individuele betrokkenheid naar sociale
betrokkenheid (wat algemeen aanvaard wordt in de Kerk) en dan verder nog dan
sociale betrokkenheid naar politieke betrokkenheid (wat niet zo gemakkelijk aanvaard
wordt).
Je kunt geen apolitieke liefde hebben, betoogt Segundo, in een wereld waar
politiek een fundamentele menselijke dimensie is en waar de politiek een diepe
uitwerking heeft zowel op het individuele als op het sociale leven (blz. 71). Maar
hebben christenen het recht over te gaan van het rijk der
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‘beginselen’ tot beslisingen om te kiezen voor één politiek systeem eerder dan voor
een ander?
Zoals de sociale wetenschap duidelijk aantoont, kan men niet aan politieke
betrokkenheid ontkomen, omdat we allemaal deel uitmaken van een politieke wereld.
Als men niets zegt, steunt men reeds impliciet de status quo, dus worden politieke
systemen gesteund of de Kerk zich nu ten gunste ervan uitspreekt of niet.
Dit vóór-theologische engagement dat de Theologie van de Bevrijding tot
uitgangspunt neemt, is het Nieuwe Testament niet vreemd. In feite kiest Jezus deze
benadering. In zijn confrontatie met de Farizeeën wijst Jezus erop dat theologische
zekerheid geen criterium is om iemands handelingen te beoordelen, omdat deze
‘zekerheden’ in onze handen uit elkaar vallen: ze zijn er niet op berekend de plaats
van het menselijk hart in te nemen als voornaamste bron van ieder historisch oordeel
afzonderlijk en van alle gezamenlijk. Theologische bezinning - of men mag genezen
op de sabbat (Markus 3, 1) en de vraag naar een teken van de hemel om te bewijzen
dat men duivels uitdrijft in de naam van God (Markus 8, 11, Matteus 16, 2) - komt
pas na de vragen die aan de mensen gesteld worden in de menselijke situatie, de
vragen om liefde.

Absolute waarde
Maar om terug te keren tot de ideologische analyse en het politiek engagement,
men zou kunnen stellen dat het christelijk geloof boven elke ideologie staat, omdat
het geloof objectieve waarden bezit en die heeft de Kerk nu juist te bewaren. Hoewel
het geloof absolute waarde heeft en beslist geen ideologie is, heeft het toch slechts
betekenis in concrete omstandigheden en niet als loutere abstractie. Zoals Jacobus
opmerkt: het geloof zonder de werken is dood (Jacobus 2, 17). Om betekenis te
krijgen in de werkelijke wereld moet het geloof in die wereld geplaatst worden en
het heeft slechts in zoverre zin en betekenis als het dient tot hoeksteen voor
ideologieën. De Kerk kan niet vrij blijven van ideologieën, dus moet het geloof zichzelf
kleden in die ideologie ‘die zich het best ertoe leent een bevrijdende authenticiteit
te verlenen aan degene die zich engageert’ (blz. 99). Christenen kunnen het risico
der ideologieën niet ontlopen en deze opvatting wordt heel zeker gesteund door het
Tweede Vaticaans Concilie wanneer het stelt dat ‘het geloof licht werpt op alles,
Gods bedoelingen openbaart voor de totale roeping van de mens en zo de geest
richt op oplossingen die volledig menselijk zijn’ (Gaudium et Spes, 11).
Hoezeer deze conclusies ook gelden, zo betoogt Segundo, ze lijken toch niet te
zijn getrokken noch door Jezus zelf noch later door Paulus, want beiden richten de
aandacht op de persoonlijke en niet op de politieke bevrijding. Zo zijn ook naar zijn
mening de pogingen om een direct verband
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te zoeken tussen Jezus en de zeloten nogal geforceerd en het argument dat het
boek Exodus het kerngebeuren is van de hele Schrift, zoals sommige theologen
van de bevrijding hebben beweerd, gaat van een vooringenomen standpunt uit en
is niet loyaal tegenover de rest van de Schrift. Elke poging om de rijke
verscheidenheid van bijbelse ervaringen weg te stoppen en ze te vervangen door
een abstracte samenvatting betekent een verloren gaan van de pedagogische
bedoeling die in het hele proces van de Bijbel aanwezig is (blz. 112). Tenslotte
verwerpt Segundo de opvatting dat, omdat God zichzelf openbaart aan mensen die
bezig zijn met hun eigen particuliere situatie, we het Woord van God uitsluitend
kunnen begrijpen en waarderen als we dit feit volledig tot zijn recht laten komen.
Hoe moet men dan de Bijbel interpreteren?
Segundo's benadering van elke Bijbeltekst begint met de fundamentele spanning
tussen geloof en ideologie. In de Bijbel moeten we, even goed als in elke andere
historische situatie, onderscheid maken tussen geloof en ideologie. Zowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament wordt aan de ene kant een element gevonden
dat blijvend is en uniek, nl. het geloof, en aan de andere kant een element dat aan
veranderingen onderhevig is en gebonden aan verschillende historische
omstandigheden, nl. de ideologieën. Dit betekent dat Gods openbaring nooit in een
zuivere vorm komt, ze is altijd gekleed in historische ideologieën. Daarom behoeven
we ook geen moeite te doen om contradictorische vermaningen met elkaar te
verzoenen, of het nu is tussen het Oude en het Nieuwe Testament of tussen de
verschillende uitspraken van Jezus zelf.

Kloof
Er lijkt een kloof te bestaan tussen de opvatting over God die we van ons geloof
ontvangen en de problemen die op ons afkomen in een voortdurend veranderende
geschiedkundige werkelijkheid. Dus moeten we een brug slaan tussen ons godsbesef
en de werkelijke problemen van de geschiedenis. Deze brug, dit niet definitieve,
maar toch noodzakelijke systeem van doel en middelen, is wat wij hier onder
ideologieën verstaan. Toen Jezus sprak over de vrij aangeboden liefde en
geweldloosheid tegenover het kwaad stond hij (of misschien de eerste christelijke
gemeenschap) voor het probleem de kloof te overbruggen tussen zijn Godsbesef
en de problemen die er waren tijdens zijn leven. Zelfs wat Jezus betreft zijn we nog
altijd bezig met een andere ideologie en niet met de inhoud van het geloof (blz.
116).
Het is gewoon wetenschappelijk niet doenlijk los te komen van de historische
situatie en het universele begrip van God uit de doeken te doen; als men het toch
probeert en geloof van ideologie scheidt, dan heeft er een verwarring plaats van
twee wel tegelijk aanwezige maar verschillende
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niveaus van kennis. Geloof is het allesomvattende proces waaraan een mens zich
overgeeft, een proces van leren in en door ideologieën hoe men de ideologieën
moet creëren die nodig zijn om nieuwe en onvoorziene situaties in de geschiedenis
de baas te kunnen. Na Christus en met zijn Geest zijn wij het die de taak hebben
gekregen dit proces uit te voeren.
Zoals Paulus het stelt is het geloof eerder dan de wet springplank om nieuwe
avonturen aan te durven. 's Mensen lot hangt af van dit vraagstuk, maar er zijn geen
apriori criteria die al van tevoren gelden. De christen moet het risico aanvaarden
van projecten die voorlopig zullen blijven en die vaak mis zullen gaan. Het absolute
karakter in het plan van God die een bepaalde waarheid openbaart, bestaat niet
hierin dat men deze waarheid passief aanvaardt, maar veeleer dat die waarheid
geplaatst wordt in dienst van historische problemen en de oplossing ervan (blz.
122).
Dan bespreekt Segundo de kwestie van Jezus' onderricht en in het bijzonder zijn
ondubbelzinnig gebod om lief te hebben. Velen die het betoog tot nu toe gevolgd
hebben, zullen denken dat Christus' gebod om lief te hebben toch heel zeker elk
ideologisch of revolutionair engagement uitsluit dat geweld in zijn program heeft
staan. Als we de stellingen die eerder behandeld zijn, aanvaarden, moeten we de
gedachte verwerpen dat Jezus ook maar enig concreet programma voor christenenen
in alle omstandigheden en voor alle tijden tot in details heeft uitgestippeld. Daarom
moeten we verder gaan met aan te nemen dat het christelijk gebod om lief te hebben
betekent dat men de meest effectieve en ruime liefde moet ten toon spreiden die in
een gegeven situatie mogelijk is (blz. 155).
Nemen we de twee radicaal aan elkaar tegengestelden in het menselijk bestaan:
liefde en egoïsme. Om liefde in het menselijk leven effectief te doen zijn, gebruiken
we allemaal het mechanisme een hele menigte mensen op armlengte te houden,
zodat we een bepaalde groep personen effectief kunnen liefhebben. Dat kan zowel
de liefde dienen of ons eigen ‘merk’ egoïsme. Maar er moet een keuze gemaakt
worden en, wat de keuze ook moge zijn, daardoor wordt noodzakelijkerwijs geweld
gedaan aan personen die we verkozen hebben niet als personen te behandelen,
minstens op heel kleine schaal. Degenen die ons het naast staan, staan altijd boven
de wet, onze bezorgdheid voor hen is van het grootste belang. De anderen worden
op een afstand gehouden door de wet; en de wet wordt in de maatschappij altijd
gesteund door een macht die kan dwingen, door een bepaald soort fysiek geweld
dat inschikkelijkheid kan afdwingen. Dit fundamentele structurele geweld is niet
tegengesteld aan liefde, het is een wezenlijk en intrinsiek element van elke effectieve
liefde binnen het geheel van de menselijke situatie. Maar wel streeft de dynamiek
van de liefde ernaar het quantum geweld dat nodig is om effectief te kunnen
liefhebben, tot een minimum te beperken (blz. 162).
In het Oude Testament treffen we het gebod aan om niet te doden, maar in
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het Nieuwe Testament stelde Jezus blijkbaar een nog radicalere eis aan de mens:
hij zei dat zelfs iemand die kwaad is op zijn broeder of die met hem spot, zonde
bedrijft. Maar in andere passages van het Oude Testament is doden toegestaan,
zowel het doden van niet-Israëlieten als van Israëlieten. Zo moeten ook Jezus'
opmerkingen samengenomen worden met andere in het Nieuwe Testament. Jezus
ging tegen zijn eigen beginselen in toen hij kwaad was en toen hij de Farizeeën
schijnheiligen noemde. Zo moeten opmerkingen over geweld en geweldloosheid
en zelfs opmerkingen over doden behandeld worden, net zo als alle andere, als
ideologieën. Die zijn noodzakelijk omdat we altijd komen te staan voor de taak de
kloof te overbruggen tussen geloof en de concrete historische werkelijkheid, maar
geen enkele van Jezus' uitspraken kan absoluut genomen worden (blz. 165).
Het feit dat er geen absolute zaken in de christelijke moraal lijken te zijn, brengt
ertoe te concluderen dat alle middelen relatief zijn en dat zo het doel de middelen
heiligt. Maar, betoogt Segundo, dit betekent niet dat alles voor de christen
gerechtvaardigd is. Christelijke moraal is juist een moraal van doeleinden en onze
taak is het het mensdom te brengen tot doeleinden die het meest de gemeenschap
bevorderen en de meest edelmoedige zijn die men zich kan voorstellen.
Er zijn bepaalde doeleinden die slecht zijn en die geen enkel middel kunnen
rechtvaardigen, hoe heilig of wettig deze middelen ook mogen zijn. Natuurlijk heeft
de mens slechts uiterst zelden, zo ooit, te kiezen tussen liefde en egoïsme; de keuze
die gemaakt moet worden, is gewoonlijk een keuze tussen verschillende liefdes.
De middelen moeten bekeken worden in de context van een gegeven historische
situatie met de bedoeling vast te stellen welke middelen de rijkste en meestbelovende
mogelijkheden voor liefde bieden. Geloof dat geïncarneerd is in opeenvolgende
ideologieën vormt een voortschrijdend opvoedingsproces waarin de mens leert hoe
hij onder Gods leiding moet leren. We zullen nooit het geloof kunnen terugbrengen
tot een bepaald boek of een bepaalde bladzijde van de Bijbel, tot een bepaalde
geloofsbelijdenis of een bepaald dogma. Al deze dingen zetten de weg uit die men
in geloof moet gaan, maar ze bieden ons nooit de volbrachte reis aan (blz. 181).

Engagement
De rol van de Kerk is een actieve en niet een passieve, het is een rol van
engagement en beslissing in de wereld, eerder dan een vlucht ervoor. Dat komt
juist omdat de christelijke God een God van liefde is die als zodanig geliefd wil zijn.
Hij heeft onze creativiteit nodig voor zijn werk en daarom vraagt hij ons, ons lot aan
hem toe te vertrouwen in geloof (blz. 151). Op iedere bepaalde plaats moet de Kerk
die ideologie in de wereld kiezen die de meest effectieve liefde welke in die situatie
mogelijk is, zal bevorderen:
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in een situatie van onderdrukking moet zij die ideologie kiezen die het verwijderen
van de onderdrukking bevordert. Er bestaat geen ‘derde weg’ of een weg die tot
een oplossing leidt die de Kerk kan kiezen boven en buiten de status quo en de
ideologieën om te trachten de situatie van onderdrukking te veranderen; het gaat
er niet om uit een beweging te treden omdat een deel ervan ‘slecht’ is, het gaat
erom de verschillende ‘goede dingen’ tegen elkaar af te wegen en een concrete
keuze te maken.
Tegen dit standpunt kunnen twee bezwaren gemaakt worden. In de eerste plaats
betekent kiezen voor een bepaalde ideologie, vooral wanneer sommige christenen
de tegenovergestelde ideologie aanhangen, de Kerk verdelen en zo de universaliteit
van God uit het oog verliezen die een van de fundamentele kenmerken van de Kerk
is. Ten tweede, wanneer de Kerk zich begeeft in een aardse ideologie, betekent dit
dat zij het begrip eschatologie verwerpt, want eschatologie wijst op een
transcenderen van alles en ieder ding in de geschiedenis.
Het is ongetwijfeld duidelijk dat transcendentie van het grootste belang is voor de
Kerk, want anders wordt ze alleen maar een ideologie. Maar als de Kerk blijft op
het niveau van de goddelijke zekerheden die zij ontvangt door openbaring en als
ze alleen nadruk legt op het hiernamaals, leidt dit noodzakelijkerwijs tot een
verwerping van Gods oproep tot effectieve liefde. Zich verre houden van ideologieën
en het zwaard van de kritiek zwaaien zelfs vóórdat ideologieën de tijd hebben gehad
om effectief te worden en werkelijk enthousiasme los te slaan, betekent een
verstikking van onze ideologische creativiteit. Het begrip transcendentie moet als
effect hebben de Kerk open en buigzaam te houden, haar te bevrijden van alle
ahistorische pretenties en haar voor altijd voorwaarts te stuwen van het ene
engagement naar het ander, naarmate de wereld verandert; het heeft niet de taak
de Kerk boven elk engagement te houden.
Zo zal ook het op dit ogenblik beklemtonen van het universalisme en het zich
concentreren op absolute waarden van een abstract geloof in de praktijk ertoe leiden
dat de Kerk, op zijn minst impliciet, de kant kiest van de onderdrukkers: theoretische
onpartijdigheid leidt tot impliciete steun aan de status quo. Wat in de praktijk vaak
gebeurt is dat, aangezien een of ander ideaal beschouwd wordt als de boodschap
van het evangelie voorafgaande aan en los van het historisch proces en aangezien
dit ideaal beschouwd wordt als absoluut, minderheidsaspecten (vrijheid van denken,
vrijheid van godsdienst, vrijheid van politieke actie) systematisch overgewaardeerd
lijken te worden in vergelijking met factoren die meer revolutionair zijn omdat zij de
massa van de mensen meer beïnvloeden aan een uiteinde van het proces (in
omstandigheden van bittere armoede, ontwetendheid, kwalen en sterfte). En zo zal
een gevestigd regiem, naarmate het hoe langer hoe meer vrijheidskansen geeft
aan minderheden, systematisch de voorkeur krijgen van de Kerk boven welke
revolutionaire beweging van de
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massa dan ook (blz. 89).
Partijkiezen sluit noodzakelijkerwijs van de Kerk uit diegenen die de andere kant
kiezen en betekent dat ideologieën belangrijker zijn dan ‘het geloof’. Beweren dat
‘het geloof’ belangrijker is dan ideologieën, zoals de Kerk doet wanneer zij weigert
openlijk partij te kiezen, is een verkeerde notie van geloof hanteren.
In dit geval wordt het geloof gezien als het directe middel tot eeuwige zaligheid,
terwijl ideologieën louter gezien worden als menselijke keuzen die de andere, hogere
waarde in gevaar kunnen brengen. Deze opvatting is gebaseerd op de idee dat
verdienste, genade en heil op twee niveaus bestaan: het ene van efficiëntie en het
andere van de waarde. Ze gaat van de veronderstelling uit dat wat telt, de inspanning
is die gedaan wordt en de op God gerichte intentie, aangezien het bovennatuurlijk
plan het plan is van eeuwige waarde en het natuurlijke plan het plan van de tijdelijke
waarde. Deze visie komt historisch voort uit de mening dat alleen de genade, Gods
vrije gave, de mensen in staat stelt iets te verrichten dat de moeite waard is in termen
van hun bestemming voor het eeuwig leven. Maar sinds het Tweede Vaticaans
Concilie (en al eerder in de geschriften van Karl Rahner en anderen) zijn de
veronderstellingen die geleid hebben tot de theorie van de twee niveaus, officieel
verlaten. Alle mensen worden geroepen tot een en dezelfde bovennatuurlijke roeping
en het effect van de genade in de christen is hetzelfde als het effect dat
teweeggebracht wordt door de genade in alle mensen van goede wil (Gaudium et
Spes, 22). Daarom zijn de conclusies die de theologie van de bevrijding trekt ten
aanzien van het geloof, niet buiten de orthodoxie, zo betoogt Segundo (blz. 141-142).
In de twee slothoofdstukken van zijn boek probeert Segundo de dialectische
spanning te bespreken die in de Kerk bestaat tussen haar universele doel en haar
verbijzondering. Hij behandelt de vraag in hoeverre de Kerk zich zou moeten
concentreren op de massa en in hoeverre op minderheden bij haar poging haar
zending van bevrijding voor God en met Gods hulp te vervullen. Met instemming
citeert hij Ratzinger dat voor het ene en enige heilsplan van God een correlatie
tussen de ‘kleine kudde’ en ‘de massa’ wezenlijk is. ‘De twee termen bestaan voor
elkaar’ (blz. 228).

Nieuwe roeping
Een sociologische analyse toont duidelijk aan dat de massa alleen veranderd kan
worden naar een grotere menselijkheid toe door de bezinning en het werk van een
minderheid. De minderheid is wezenlijk, zowel voor een analyse van de situatie
waarin de massa leeft als ook om veranderingen mogelijk te maken. Segundo
betoogt dat de revolutie af zal hangen van een voorhoede die vrij is om te zien wat
er aan de hand is, die de vorm van de toekomst kan onderkennen en die een nieuwe
roeping kan aanvaarden
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tegen het systeem in. Juist met betrekking tot dit specifieke doel, en misschien wel
tot geen enkel doel van welke aard ook, bezit de Kerk een krachtig instrument (blz.
202). Het doel is niet een maatschappij te creëren die gebaseerd is op de eisen van
de minderheid, het is veeleer voor zichzelf en voor anderen nieuwe vormen van
energie te scheppen die gedragspatronen mogelijk maken welke noodzakelijk als
instrument gebruikt moeten worden om te dienen als basis voor nieuwe en creatieve
mogelijkheden van een minderheidskarakter in elke mens (blz. 231).
Het is duidelijk dat we niet volledig recht hebben kunnen doen aan al de
argumenten die Segundo gebruikt bij zijn benadering van de theologie. Zowel in dit
als in zijn andere boeken vult hij deze benadering aan met veel praktische
toepassingen en bovendien gaat hij in de clinch met tegengestelde opvattingen. Zo
werkt hij bijvoorbeeld zijn ideeën over genade en heil belangrijk uit en brengt hij de
twee tegengestelde meningen in kaart die voorkomen in de documenten van het
Tweede Vaticaans Concilie; hij maakt duidelijk dat citaten uitlichten uit documenten
los van hun context zonder een breder perspectief, een steriele en misleidende
bezigheid kan zijn. Maar we hebben voldoende uiteengezet om nu de stelling van
Segundo te kunnen vergelijken met de houding van de Kerk in Rhodesië.
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De uitdaging van de nieuwe internationale arbeidsverdeling
R. Van Straelen
Onlangs wijdde Prof. L. Baeck enkele beschouwingen aan wat hij ‘pluralistische
1
beeldvorming’ noemde : ze passen als een handschoen op heel de problematiek
van de nieuwe internationale arbeidsverdeling en een rechtvaardiger wereldorde.
Aan de hand van een recent studierapport (Commissie Buelens-Vandeputte), dat
ik in een apart stuk nog eens samenvat, en aansluitend bij het artikel van H. Buelens
2
dat hier vorige maand verscheen , wil ik de implicaties van die problematiek voor
een land als België wat nader bekijken.
Over een sociaal-economisch onderwerp als de nieuwe internationale
arbeidsverdeling bestaat een verbijsterend beeldenpluralisme. Iedereen probeert
zich een opinie te vormen over een probleem dat ook hem - vaak op pijnlijke wijze
- raakt. En dat is normaal: de communicatiemedia hebben niet alleen 's mensen
horizon verruimd maar tegelijk zijn opinievorming beïnvloed door de ‘geïnteresseerde’
ideologieën die daarbij aan het woord komen.
Dertig jaar geleden schreef Prof. W. Eucken: ‘Wetenschappelijke doctrines worden
wel vaker ideologieën van belanghebbenden’. Zo werd b.v. de vrijhandelsleer als
een ‘strijdmiddel’ gebruikt en misbruikt door wie er belang bij hadden en tegenover
de vrijhandel-geïnteresseerden stonden de ‘Schutzzollinteressenten’, die belang
hadden bij protectionisme. Eucken wees er eveneens op dat in elke zware depressie
telkens weer de bewering opduikt dat er te veel geproduceerd wordt: er wordt dan
stemming gemaakt voor een geplande inkrimping van de produktie en een even
3
systematische ‘planning’ van de toekomstige produktiecapaciteit . Het omgekeerde
proces komt natuurlijk ook voor: ‘geïnteresseerde ideologieën’ worden door de
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L. Baeck, De economische en politieke verschuivingen, morgen, Davidsfonds, Leuven, 1977.
H. Buelens, Disharmonische Ontwikkelingseconomie, in Streven, januari 1978, blz. 305-317.
Cfr. ook L.H. Janssen, Ontwikkelingstheorie en ontwikkelingsbeleid, in Streven, december
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economische wetenschap overgenomen en van een wetenschappelijke status
voorzien. Aan deze wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en ideologie is nog
niet veel veranderd: de economische wetenschap wordt dan ook steeds meer
bevraagd omtrent de vóór-wetenschappelijkheid van haar postulaten.
Belangrijker evenwel dan de verontrusting over die heilloze vermenging van
wetenschap, ideologie en eigenbelang, is het zoeken naar een uitweg uit verankerde
vooroordelen. De economen alléén kunnen dat niet aan: samen met de beoefenaars
van andere disciplines kunnen zij slechts een weg helpen zoeken. Een dergelijke
poging werd ongetwijfeld al ondernomen in het door Prof. J. Tinbergen
4
gecoördineerde RIO-rapport , al overheerste ook daarin de economische visie nog
te sterk. Veel te optimistisch was dit rapport in zijn verwachting van een
noodzakelijke, grondige kentering in de mentaliteit van individuen, machtsgroepen
en bewindslieden.
Men maakt het de economen allesbehalve gemakkelijk. Omdat eigenbelang ook
de economische informatie doorkruist, dienen zij zich vaak te behelpen met
onvolledige, weinig betrouwbare en soms ronduit misleidende gegevens. De
econoom is maar al te vaak een soort dokter, van wie men verwacht dat hij
aanbevelingen doet en voorschriften aflevert aan vele patiënten tegelijk, die door
hun gedrag elkaars ziekte verergeren, door onvolledige of misleidende informatie
de diagnose bemoeilijken en tenslotte de voorschriften en aanbevelingen naast zich
neerleggen. Slechts als hun inzichten samenvallen met de belangen van een
machtsgroep, krijgen economen enig gehoor. Een aantal van hen staat bovendien
in dienst van pressiegroepen. Het gevolg is, dat economen van dezelfde
economische realiteit soms heel uiteenlopende beelden ontwerpen.

Staal en textiel
In onze landen spitst de discussie zich toe op de huidige moeilijkheden van staal
en textiel. Een eerste groep schrijft die gedeeltelijk toe aan de moordende
concurrentie van de lage-loonlanden, die de werkgelegenheid bij ons bedreigen.
Steun en protectie van die sectoren worden als oplossing aangeprezen.
Een tweede groep huivert bij de gedachte het principe van de vrijhandel op te
geven en vindt dat in alle geval de textiel al lang uit ons nationaal
produktierepertorium verdwenen had moeten zijn, dan zouden de huidige
moeilijkheden veel geringer geweest zijn.
Volgens een derde groep is de ontwikkeling onvermijdelijk: de ondernemin-

4

J. Tinbergen (coördinator), Naar een Rechtvaardiger Internationale Orde, Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1976.
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gen zullen massaal uit onze contreien wegtrekken naar de lage-loonlanden.
Gewapend met de meest moderne technologie en de ginds uitbetaalde lonen, die
ruim onder de produktiviteit liggen, zullen zij hun minder mobiele concurrenten in
dezelfde sectoren in een dodelijke mededinging drijven.
Een vierde groep denkt daar wat genuanceerder over: de sombere voorspellingen
van groep 3 gelden alleen voor zogeheten arbeidsintensieve produkten en
produktieprocessen. Zij leggen de nadruk op het voordeel dat onze consumenten
doen met de lagere prijzen (van de import uit de ontwikkelingslanden) en het voordeel
dat de ontwikkelingslanden halen uit het daar op gang gekomen produktieproces.
Beide conclusies worden betwist door een vijfde groep, die meent dat het
prijsvoordeel niet zozeer de consument als wel de handelaars ten goede komt en
dat het ontwikkelingsland voor onbepaalde tijd toch in zijn armoede bestendigd
wordt.
De hele discussie wordt dan nog pikant gekruid door de transnationale
ondernemingen, de fameuze ‘internationals’. In een opwelling van creatief denken
achten sommigen het wellicht niet uitgesloten dat arbeiders van bij ons de
wegtrekkende bedrijven achterna zullen gaan en dat onze industrielanden zich
binnenkort weer pastorale allures kunnen aanmeten!
Is er een uitweg mogelijk uit deze chaos van althans ten dele geïnteresseerde
interpretaties en oplossingen? Een eerste voorwaarde daartoe is alvast een betere
kennis van de feiten en van de huidige stand van de economische kennis en theorie.

Feiten
De categorieën waarmee men noodgedwongen of gemakshalve redeneert - ‘Derde
Wereld’, ‘Staalnijverheid’, ‘Textielsector’ - verhullen het feit dat de werkelijkheid veel
minder homogeen is dan door deze termen wordt gesuggereerd.
Neem ‘Derde Wereld’. De groep van de ontwikkelingslanden is erg heterogeen.
Zij verschillen onderling o.a. door het bestaande economische stelsel - centraal
gedirigeerd of markt-economisch; door hun fundamentele economische structuren
- arm of rijk aan grondstoffen, monocultuur of diversificatie, veel of weinig
landbouwgrond per hoofd en de verdeling van de landbouwgrond; door hun
economische ontwikkeling - omvang en groeitempo van het bruto nationaal produkt
én de aard van de inkomens- en vermogensverdeling; door ieders eigen levensstijl,
cultuur en sociologisch-psychologische structuur.
Neem ‘Staal- en textielnijverheid’. Ook dat zijn weer heterogene categorieën. Niet
alleen produceren deze industrieën een gevarieerd gamma van produkten maar
ook de produktieprocessen zijn zeer verscheiden. Vervolgens zijn er nog andere
bedrijfstakken dan die van staal en textiel die de
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positieve of negatieve gevolgen van de nieuwe arbeidsverdeling ondergaan. Tot
voor kort had men in politieke kringen bijzonder weinig aandacht voor deze diversiteit:
in de UNO, in de recente UNCTAD en UNIDO werd b.v. een groeistrategie uitgewerkt
die eenvormig op heel de Derde Wereld toepasselijk moest zijn. Al hebben deze
internationale instellingen geen politieke beslissingsmacht, zij bepalen toch in grote
mate de publieke opinie.
Een tweede belangrijk feit is de grondige wijziging die deze groeistrategie van de
UNO ondertussen al tweemaal heeft ondergaan. Weliswaar worden ook nu nog de
externe groeideterminanten benadrukt (ruilvoet, internationale handel,
kapitaalbeweging en overdracht van technologie) en blijft men aandringen op de
uitbouw van een eigen industrie in de Derde Wereld. Maar de zin van deze
industrialisatie werd a.h.w. omgekeerd. Was zij tot voor kort op de eerste plaats
importvervangend (ter plaatse produceren wat tot dan toe moest worden ingevoerd),
dan valt de nadruk thans op de produktie voor de export (exportsubstitutie).
De importvervangende industrialisatie had inderdaad tot heel wat ongunstige
ontwikkelingen geleid. In Zuid-Amerika kwam b.v. een auto-assemblage tot stand
die geassembleerde produkten afleverde die driemaal duurder waren dan normaal
geïmporteerde auto's! Brazilië beschermt haar auto-industrie met douanerechten
van 70% tot 105%, berekend op een forfaitaire minimumwaarde die voor een 2
PK-tje driemaal hoger is dan de reële waarde. Ondanks de lage lonen hebben
dergelijke fabrieken dan ook een hogere arbeidskost per afgewerkt produkt dan
gelijke fabrieken in de industrielanden.
De recentere evolutie beklemtoont meer de export als de drijvende kracht van de
economie. Men constateert dat privé-bedrijven en vooral transnationale bedrijven
zich in bepaalde ontwikkelingslanden vestigen, daartoe aangemoedigd door fiscale
voordelen en lage lonen. Over de omvang van deze beweging is tot nog toe te
weinig bekend, vooral wat België betreft. Men moet eveneens onder ogen durven
te zien dat de feitelijke betrekkingen tussen industrie- en ontwikkelingslanden
allesbehalve gekenmerkt worden door een consequente vrijhandel: heel wat vormen
van protectie blijven bestaan.
Zopas werd door een ander internationaal organisme, de ILO (International Labor
Organisation) gepleit voor nog eens een volkomen andere benadering van het
ontwikkelingsprobleem: de ‘basic needs approach’. De aandacht gaat hier op de
eerste plaats naar de interne groeifactoren van het ontwikkelingsland zelf: men gaat
ervan uit dat ontwikkeling geen louter economische aangelegenheid kan of mag
zijn. Al blijft men het belang zien van de industrialisering, men verwaarloost niet
langer de betekenis van een eigen leefbare landbouw. De basisbehoeften van de
bevolking komen op de
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eerste plaats, voeding, kleding, huisvesting en woninguitrusting, gezondheidszorg,
onderwijs en kadervorming, ruimtelijke ordening. Daarvoor moet de bevolking
beschikken over de nodige infrastructuur en kapitaalgoederen zoals
landbouwwerktuigen, zaaigoed, meststoffen, onkruid- en ongedierteverdelgers,
irrigatie, cement, wegen en vervoermiddelen, energie, gezondheidscentra, scholen
en textielmachines. In vele landen van de Derde Wereld dringt zich eveneens een
landhervorming op.
Het lijdt geen twijfel dat hiermee aan de ontwikkelingsstrategie een heel andere
dimensie wordt gegeven: de strijd tegen de armoede wordt rechtstreeks aangepakt.
De zuiver economische ontwikkelingsstrategie, gefundeerd op exportsubstitutie,
bood niet de minste waarborg dat de verhoogde welvaart uit de nieuwe internationale
arbeidsverdeling ook behoorlijk werd gespreid (zowel sociaal als regionaal) binnen
de landen van de Derde Wereld zelf.

Economische kennis en theorie
De economie wijst ons op het belangrijk onderscheid tussen regionale, nationale
en internationale goederen én diensten. Goederen met een lokale of regionale
actieradius behoren tot de eerste categorie; goederen die naar alle uithoeken van
de wereld kunnen worden verzonden, behoren tot de laatste; daartussen bevinden
zich de nationale goederen, die meer een relatieve klasse uitmaken.
De mobiliteit van de goederen wordt bepaald door de transport- of
communicatiekosten, alsmede door het al of niet aanwenden van ter plaatse
beschikbare natuurlijke factoren. Op grond van hun relatieve immobiliteit zijn er dus
tal van internationaal niet-verhandelbare goederen. Daartoe behoren eveneens heel
wat tussenprodukten.
Economische berekeningen op wereldschaal hebben uitgewezen dat de
internationaal niet-verhandelbare goederen meer dan de helft uitmaken van het
totale goederenpakket. Op grond hiervan zou men kunnen stellen dat in een
harmonisch opgebouwde economie de totale produktie voor minstens de helft uit
dergelijke goederen dient te bestaan.
De internationaal niet-verhandelbare goederen vormen tevens een belangrijke
deelverzameling van het goederenpakket ter bevrediging van de basisbehoeften.
De internationaal verhandelbare goederen kunnen evenwel de produktie van de
zgn. immobiele groep zowel kwantitatief als kwalitatief aanzienlijk verbeteren. Beide
goederenpakketten mogen dus niet volledig los van elkaar worden beschouwd.
Nu slaat de internationale arbeidsverdeling uiteraard op de internationaal
verhandelbare goederen. Onze economische kennis zullen we dan ook verder op
deze groep toespitsen. Uit wat hier gezegd werd blijkt evenwel dat de besteding
van middelen in een bepaalde economie soms te exclusief op
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deze groep van produkten georiënteerd kan zijn.
Stel nu dat een industrieland ingaat op de wens van een ontwikkelingsland om
de competitieve handelsbetrekkingen te verruimen door de geleidelijke afbraak van
de protectie: wat gaat daarvan, volgens de gangbare theorie, de weerslag zijn op
het industrieland?
In eerste instantie gaat die liberalisering van de handel zijn ruilvoet verbeteren:
de prijs van zijn voor export bestemde binnenlands geproduceerde goederen zal
relatief sneller stijgen dan die van de binnenlands geproduceerde zogeheten
importgoederen, d.w.z. goederen die eveneens van elders geïmporteerd worden.
In tweede instantie treedt daardoor een verschuiving op in de produktiestructuur:
naar een grotere produktie van binnenlandse exportprodukten vergeleken met de
binnenlandse produktie van importgoederen. En deze ontwikkeling veroorzaakt
onvermijdelijk werkloosheid in het industrieland, tenzij de technologie zich wijzigt in
beide sectoren, die van de produktie van export- én importgoederen, zodat daar
betrekkelijk meer arbeidskrachten ingeschakeld worden. Maar in een systeem van
weinig flexibele lonen bestaat daartoe niet de geringste stimulans. Het aantal
arbeidskrachten per geproduceerde eenheid voor de export neemt sterker toe dan
nodig, terwijl in de importsector die arbeidscoëfficiënt achterblijft. Uiteindelijk volgen
daaruit een te grote expansie van de exportsector en een te grote contractie van
de importsector. Gebrek aan arbeidsmobiliteit tussen beide sectoren geeft dan
aanleiding tot meer werkloosheid.

Kwantitatieve toetsing
5

Deze theorie werd althans ten dele kwantitatief getoetst voor de Belgische economie .
Ter herinnering: de Belgische invoer uit de Derde Wereld bedraagt thans ongeveer
14 tot 15% van de totale Belgische invoer, de uitvoer van België naar de Derde
Wereld bedraagt tussen de 8 en 11% van de totale Belgische uitvoer. De invoer uit
de Derde Wereld bestaat evenwel voor het grootste deel uit niet-competitieve
produkten, d.w.z. produkten die in België zelf niet worden geproduceerd. Gesteld
werd nu dat België voor 1 miljard BF. produkten zou importeren uit en voor hetzelfde
bedrag zou exporteren naar de Derde Wereld, wat zouden daarvan de concrete
gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in België?
Noteren wij nog dat voor 1 miljard BF. méér import uit het O.L. een toename zou
betekenen van 34% terwijl voor 1 miljard meer export slechts 3% zou uitmaken van
de totale uitvoer: De betreffende 1 miljard werd voor de onderscheiden bedrijfstakken
verdeeld naar rato van de geconstateerde structuur van de Belgische export, resp.
import. Vervolgens werd

5

P. De Grauwe, W. Kennis, T. Peeters, R. Van Straelen, Trade Liberalization with the Developed
Countries: A Case Study of Belgium (artikel in voorbereiding).
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de input-output analyse toegepast om de directe en indirecte
6
werkgelegenheidseffecten te bepalen. Om de resultaten te kunnen evalueren,
werden analoge berekeningen gemaakt voor de totale in- en uitvoer van België,
alsmede voor de in- en uitvoer met de E.E.G.-landen, resp. met de andere
industrielanden. De volgende tabel geeft enkele uitkomsten:
werkgelegenheidseffect
(manjaren) van toename
1 miljard B. fr. export naar

E.E.G.-landen

1.710

werkgelegenheidseffectnetto
effect
(manjaren) van
toename
1 miljard B. fr.
invoer uit
-1.774
- 64

Derde Wereld

1.750

-2.084

- 334

We constateren dat er inderdaad een verlies aan werkgelegenheid is bij
wederzijdse uitbreiding van de buitenlandse handel: en dat dit verlies aanzienlijk
groter is in de betrekkingen met de Derde Wereld dan in die met de E.E.G.-landen.
Toch blijft het netto-effect van - 334 uitermate gering, vermits het kleiner is dan
0,01% van de totale actieve bevolking.
Vanzelfsprekend slaat de berekening op de globale gevolgen voor de hele
economie. Wanneer we de afzonderlijke bedrijfssectoren beschouwen, dan blijkt
dat de sectoriële arbeidsmobiliteit haast 3 keer groter zou moeten zijn bij
vrijhandels-verruiming met de Derde Wereld dan bij analoge liberalisatie met de
E.E.G.-partners. En tenslotte constateerde men dat het netto-effect van dalende
werkgelegenheid zich feitelijk vooral concentreerde in de schoennijverheid en de
reeds vaker vermelde textielindustrie.
Overweegt men daarbij dat juist die nijverheidstakken een hoge vrouwelijke
werkgelegenheid kennen, waarvan de mobiliteit vermoedelijk geringer is dan die
van de mannelijke werknemers, dan kan men concluderen dat een nog ruimere
vrijhandel met de Derde Wereld de werkgelegenheid in deze sectoren nog meer in
de verdrukking zou brengen.

Weg met de textiel!
Wij zagen reeds dat sommigen inderdaad hebben gesteld (in naam van de
internationale arbeidsverdeling en in de geest van de theorie der comparatieve
kosten), dat bepaalde bedrijfstakken - met name de textiel - dan maar best geheel
uit onze economie verdwijnen. Deze schokkende mededeling heeft aan het ideaal
van de nieuwe internationale arbeidsverdeling en van een harmonische wereldgroei
heel wat schade berokkend.
Vooreerst moet erop gewezen worden dat internationale arbeidsverdeling nog
iets anders is dan de verplaatsing van fabrieken van het ene land naar

6

Cfr. R. Van Straelen, Structurele gevolgen op de werkgelegenheid in België, voortvloeiend
uit een Verruiming van de Handelsbetrekkingen met de Ontwikkelingslanden. Voorlopig
deel-rapport in het kader van de Commissie-Vandeputte.
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het andere. Deze statische visie moet worden omgezet in een dynamische:
internationale arbeidsverdeling behelst geleidelijke verschuivingen in het
produktiepatroon van de onderscheiden landen, zodat ieder land van veranderende
comparatieve voordelen en specialisaties zal genieten. Internationale
arbeidsverdeling mag geenszins worden opgevat als een simpele ‘nul-som’.
Toch mag men de economisch-wetenschappelijke vaststelling van het uitzonderlijk
7
belang van de textielnijverheid voor de werkgelegenheid in ons land niet gaan
8
interpreteren als een pleidooi voor verstarring!
9
Economen beklemtonen ook het noodzakelijk dynamisch karakter en de
ontwikkeling die zich binnen de textielsector zelf dient af te spelen. Technologische
vernieuwingen en organisatorische wijzigingen moeten bijdragen tot verhoging van
de arbeidsproduktiviteit en tot nieuwe produktiemethoden, nieuwe produkten en
nieuwe aanwendingen van bestaande produkten. De huidige conjuncturele depressie
spoort daartoe trouwens vanzelf aan.
Maar er is meer. Het probleem van de internationale arbeidsverdeling wordt te
eenzijdig geassocieerd met de textielnijverheid. Die sectoriële benadering is weinig
adequaat, daar moeten we bovenuit. De ontwikkeling van deze problematiek zal
zich in hoge mate intersectorieel voltrekken.
De fatalistische opvatting, dat de abnormale concurrentie van de lage lonen tot
een massaal wegtrekken van de ondernemingen zal leiden en heel het economisch
circuit zal verstoren, is voor ernstige kritiek vatbaar. De schijnbaar irreversibele
storing in het economisch circuit berust op een denkfout: men houdt niet genoeg
rekening met het prijs-aspect. Als goederen (door een ontwikkelingsland) tegen
lagere prijzen worden aangeboden, schept dat toch ook mogelijkheden tot
alternatieve bestemmingen van een aldus ontstane koopkracht. Vanuit het oogpunt
van de economische kringloop is het onbelangrijk of dat meer de handel dan de
consumenten ten goede komt. Interne economisch-politieke maatregelen kunnen
scheefgetrokken ontwikkelingen bijsturen en overdrachten voor ontwikkelingshulp
voorzien. Tenslotte vormen de lonen slechts één schakel in de produktiekosten én
het concurrentievermogen. Verschillen in de relatieve prijzen van de produktiefactoren
en niet de absolute niveaus ervan spelen een doorslaggevende rol.

7
8
9

Dezelfde vaststelling op basis van analoge berekeningen geldt voor de staalnijverheid.
W. Van Rijckegem, Internationale Arbeidsverdeling, (werkgelegenheid voor 185.000?) in
Trends (financieel-economisch magazine), januari 1977, blz. 94.
J. Van Waterschoot, R. Van Straelen, R. Donckels, H. Daems, Werkgelegenheid voor 185.000.
Toekomstperspectieven van de Belgische Textiel- en Kledingindustrie, 1976, blz. 78-82.
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Vals dilemma
De nieuwe internationale arbeidsverdeling zou er volgens sommigen schematisch
als volgt moeten uitzien: de armste landen, waar arbeid relatief overvloedig aanwezig
is en kapitaal relatief schaars, zouden voornamelijk moeten mikken op
produktieprocessen die veel arbeid en betrekkelijk weinig kapitaal vergen; de rijke
landen daarentegen moeten zich specialiseren in produktieprocessen die relatief
10
veel fysisch en menselijk kapitaal vereisen. Daarmee doen beiden hun voordeel.
Op dit beginsel van comparatieve voordelen steunt de theorie van de internationale
handel. Om de huidige economische realiteit te verklaren, lijkt dit beginsel ons
evenwel te simpel: het houdt te uitsluitend rekening met de verschillen in de
prijsverhouding van de produktiefactoren. Onlangs werd dit neo-klassieke
denkschema trouwens aan een grondige kritiek onderworpen door de bekende
11
deskundige in internationale economie G. Haberler . Hij wijst op de beperkte
betekenis van begrippen als arbeidsintensieve en kapitaalintensieve processen in
de industriële sector, gezien het weinig homogene karakter van de factoren arbeid
en kapitaal. Het gaat meer om een overal stijgende technologische intensiteit, die
naar nieuwe produktiestructuren zal leiden.
Vervolgens zijn er, naast de lonen, vele andere factoren die bijdragen tot het
concurrentievermogen: de grondstoffenprijzen, de energieprijs, de kapitaalkosten
en allerlei monetaire factoren, de fiscaliteit en andere overheidstussenkomsten (b.v.
afschrijvingsstelsels en voorraadwaardering, milieuproblemen, prijsreglementering),
arbeidssysteem en arbeidsmentaliteit, scholing, technologie, management,
onderzoek, marketing-kosten, kosten en betrouwbaarheid van transport,
aanwezigheid van toeleveringsbedrijven.
Comparatieve voordelen bestaan overigens niet uitsluitend aan de aanbodzijde:
er is ook de aard van het produkt, stijl, kwaliteit, uitzicht en service bij en na verkoop.
Verder: de structuur van de afzetmarkt, de afstanden, de betalingsvoorwaarden en
de leveringstermijn. Belangrijke componenten in het hele proces zijn tenslotte: de
nabijheid van de markt, de mogelijkheid van snelle aanpassing aan de vraag door
de gelijkvormigheid in cultuurpatroon van producent en afnemer, de creativiteit
inzake de kwaliteit van de aangeboden produkten. Ik wil hiermee alleen maar zeggen:
bepaalde arbeidsintensieve processen in de industrielanden zijn volkomen te
rechtvaardigen, maar een eenzijdige gerichtheid van de ontwikkelingslanden op

10
11

We denken hier aan de scholingsgraad.
G. Haberler, Survey of circumstances affecting the location of production and international
trade as analyzed in the theoretical literature. Paper for the Nobel Symposium on the
International Allocation of Economic Activity, Stockholm, 1976.
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dergelijke arbeidsintensieve processen lijkt me af te raden. Overal dient een gezond
evenwicht in de produktiesector te worden nagestreefd, waarbij voldoende diversiteit
gepaard moet gaan met voldoende specialisatie, om zo de comparatieve voordelen
te laten spelen.
Trouwens, het ‘voorschrift’ zich eenzijdig te specialiseren in de produktie van
arbeidsintensieve goederen en de kapitaalintensieve goederen te blijven importeren,
wordt door verschillende ontwikkelingslanden noch aanvaard noch nageleefd.
Sommige onder hen voeren met succes ook kapitaalintensieve produkten uit. De
moderne sector van de industrie in de ontwikkelingslanden blijkt dikwijls nieuwer te
zijn dan vergelijkbare industrietakken in de ontwikkelde landen.

Internationals en protectionisten
Transnationale ondernemingen doorkruisen in hoge mate de problematiek van de
nieuwe internationale arbeidsverdeling en de hiermee onafscheidelijk verbonden
internationale handel. Nu reeds zou meer dan 30% van de wereldhandel ingenomen
12
worden door goederenbewegingen tussen filialen van dezelfde ondernemingen..
Mocht die trend doorgaan dan zouden de transnationale ondernemingen in 1988
13
41% van de wereldproduktie voor hun rekening nemen. Meestal worden vooral
de negatieve aspecten van de transnationale ondernemingen beklemtoond. Maar
ze hebben ook een positieve invloed gehad op de uitbouw van een echte
wereldeconomie. Ze vormen alvast een voortdurende aansporing en uitdaging voor
de vele regeringen om over de nationale grenzen heen degelijke institutionele
voorzieningen te treffen.
Het probleem van de werkloosheid heeft dat van de internationale arbeidsverdeling
naar het achterplan verschoven. Steeds luider gaan stemmen op om het eigen
bedrijfsleven af te schermen tegen buitenlandse mededinging. Die protectionistische
tendensen druisen lijnrecht in tegen de geest van de nieuwe internationale
arbeidsverdeling.
Maar dat betekent niet dat men te allen prijze de teugels van de vrijhandel moet
vieren, zeker niet als daarmee aanzienlijke werkloosheid gepaard gaat. De afbraak
van de vele vormen van protectie kan, naargelang van de omstandigheden, sneller
of minder snel gebeuren.
Ook de Derde Wereld heeft geen belang bij de lamentabele economische toestand
in de industrielanden. Omgekeerd moeten de industrielanden er zich rekenschap
van geven dat hun protectionistische maatregelen bijzonder zwaar kunnen wegen
op de arme landen.

12
13

S. Marijsse, De Handel tussen het Centrum en de Periferie, in De Nieuwe Maand, april 1974.
J. Tinbergen (coördinator), op. cit., blz. 297.
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Industrialisatiebeleid
Het bestaande internationale handelsstelsel is verre van optimaal en dient aangevuld
te worden door een adequaat industrialisatiebeleid, dat voor de ontwikkelingslanden
en voor de industrielanden uiteraard sterk zal verschillen. Uit de tariefsverlagingen
in de na-oorlogse periode hebben vooral de industrielanden ruim voordeel gehaald.
De zogenaamde internationale arbeidsverdeling heeft zich vervolgens vooral en
veel sneller voltrokken tussen de industrielanden onderling dan tussen de
industrielanden en de Derde Wereld. Het streven naar een wereldwijde internationale
arbeidsverdeling is onverenigbaar met de idee én de initiatieven van autarkische
blokvorming. Derhalve moet bij de handelsakkoorden het multilaterale als beginsel
vooropstaan en kan wederkerigheid slechts aanvaard worden tussen partners van
ongeveer gelijke (economische) sterkte. Van de arme landen wederkerigheid eisen,
heeft geen zin.
Voor het industrialiseringsbeleid van de Derde Wereld zijn m.i. de volgende
krachtlijnen zinvol. De nadelige gevolgen van een verkeerd geïnspireerde
industrialisering moeten uitgeschakeld worden; de industrialisatie moet in een nieuwe
richting worden omgebogen, waarbij de ‘basic needs’-benadering inspirerend kan
werken. De prioriteit moet derhalve gaan naar de produktie van essentiële goederen
voor de behoeften van de arme meerderheid in plaats van naar luxegoederen voor
een welvarende minderheid. Dit zal tevens de handelsstroom wijzigen en vooral de
import van de Derde Wereld meer op zijn dringende specifieke noden richten. Dit
zou met name betekenen de uitbouw van een geïntegreerde agro-industrie, die o.a.
de produktie van landbouwwerktuigen, verwerking van landbouwprodukten, vervoeren opslagfaciliteiten omvat. Vervolgens dient men tevens over te gaan tot de
vervaardiging van eenvoudige textielprodukten, bouwmaterialen, geneesmiddelen
en produkten ten behoeve van het onderwijs. En dat alles zou zo veel mogelijk
moeten gebeuren met een aangepaste, milieuvriendelijke technologie.
Dat wil niet zeggen dat de opbouw van een eigen zware industrie a priori
uitgesloten moet worden. Maar die keuze moet dan wel zorgvuldig worden
afgewogen, om te zien dat ze niet te veel middelen opslorpt die voor de zojuist
vermelde prioriteiten onmisbaar zijn. Bovendien zal men (als correctief) rekening
moeten houden met de bestaande produktiecapaciteiten in de industrielanden. Zo
opgevat, hoeft de industrialisering van de Derde Wereld niet volstrekt onverenigbaar
te zijn met de belangen van de industrielanden.
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De Belgische Commissie-Vandeputte
R. Van Straelen
Onze betrekkingen met de Derde Wereld spelen zich af op het commerciële en
niet-commerciële vlak (niet-commercieel: ontwikkelingshulp in de strikte zin;
commercieel: handelspolitiek). En beide soorten relaties hebben te maken met het
hele industriebeleid en de problemen van herstructurering en reconversie.
Men meent te weten wat de industrielanden in deze context te doen staat: zij
moeten kennis-intensieve goederen en diensten produceren (of zich daarin
specialiseren) en tegelijk grotere inspanningen doen voor de bescherming van het
leefmilieu. De Derde Wereld van haar kant moet de nodige middelen krijgen om de
onontbeerlijke import voor zijn eigen ontwikkeling en voortschrijdende industrialisering
te financieren.
In België kreeg de Commissie-Vandeputte de opdracht enkele, zo mogelijk ook
concrete opties en perspectieven terzake te formuleren. Ze begon haar
werkzaamheden in het najaar van 1975. In februari 1977 legde zij aan de minister
van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking een lijvig tussentijds verslag
1
voor. De leden van de Commissie waren van meet af aan voorstanders van een
allesomvattende behandeling, maar daarvoor waren de middelen en de opdracht
te beperkt. Belangrijke aspecten die in de studie niet of onvoldoende aan bod
kwamen, zijn o.m.: de bevolkingsevolutie, de voedselproduktie, het internationale
muntstelsel, de kapitaaloverdrachten, de schuldenlast, de energievoorziening, de
regeling van de grondstoffenmarkten, het oceaanbeheer, het onderzoekswerk, de
technologie-overdracht, de milieuproblemen, de ‘internationals’ en de sluiting van
ondernemingen. Dat is niet gering. Maar ondanks die ernstige leemten bevat het
rapport enkele behartenswaardige krachtlijnen, die ik hier kort wil samenvatten in
een reeks bevindingen (inclusief de onbekende en onzekere gegevens) en een
reeks aanbevelingen van meer praktische aard.

1

Verslag opgesteld door V. Van Rompuy (wetenschappelijk coördinator) in samenwerking met
een aantal universiteitsprofessoren onder het voorzitterschap van R. Vandeputte.
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Bevindingen
Wat de ontwikkelingsstrategie betreft, lijkt de ‘basic needs’-benadering het meest
aangewezen voor de meeste ontwikkelingslanden. De vraag is echter of (al) die
landen deze strategie zullen aanvaarden. Het welslagen ervan hangt bovendien af
van een positieve reactie van de arme bevolkingsgroepen en niet minder van een
overwinning van de weerstand van de heersende bevoorrechte groepen.
Louter financiële hulp moet in principe voorbehouden blijven aan de minst
ontwikkelde landen; met de meer ontwikkelde en semi-geïndustrialiseerde landen
moeten eerder echte handelsbetrekkingen uitgebouwd worden. Natuurlijk wordt
Belgiës handelsbeleid in eerste instantie bepaald binnen de E.E.G. en moet het
eveneens rekening houden met de opvattingen van andere industrielanden als de
V.S. en Japan.
Van het vrijhandelsprincipe en verdere handelsliberalisatie mag niet worden
afgestapt. Wel kan die liberalisatie in de praktijk enigszins beperkt of vertraagd
worden. In alle geval dient de afbraak van de protectie op gecoördineerde, zeker
niet eenzijdige wijze te gebeuren. Enkele voorlopige uitzonderingen kunnen
gerechtvaardigd worden door de afwezigheid van een of meer basisvoorwaarden
voor liberalisatie en/of door andere dan louter economische overwegingen.
Bijvoorbeeld: een te uitgebreide werkloosheid, een te geringe professionele en/of
2
geografische mobiliteit, te gebrekkige marktmechanisme , monopoliesituaties,
voortdurende protecties, dumping, overheidstoelagen, fiscale en parafiscale
voordelen, prijszettingen door een overheid die geen rekening houdt met de reële
kostprijzen, bewuste en onbewuste onderwaardering van de munt, en tenslotte de
onzekerheid van de bevoorrading om economische en zelfs politieke redenen. De
tanende expansiekracht van de industrielanden heeft vanzelfsprekend de relatieve
kosten van het verlies aan arbeidsplaatsen vergroot: het scheppen van nieuwe
werkgelegenheid wordt alsmaar moeilijker, vergt meer tijd en valt sociaal-economisch
veel duurder uit. Dat is evenwel geen reden om de liberalisering (waarmee deze
landen lange tijd hun voordeel hebben gedaan) nu abrupt te beëindigen en opnieuw
protectionistisch te gaan optreden. Al te scheef getrokken situaties moeten natuurlijk
worden gecorrigeerd en de liberalisatiepolitiek kan voor een bepaalde periode bewust
geleidelijker verlopen.
Prangender wordt het hele probleem in de alles overkoepelende vraag: wat moet
gebeuren met de bestaande industrieën en de voortschrijdende industrialisatie op
wereldvlak? Natuurlijk dient men er rekening mee te houden

2

De in de internationale handel aangewende prijzen vormen dan geen richtsnoer meer voor
een correcte allocatie van de produktiemiddelen en leiden tot een onaanvaardbare verdeling
van de voordelen.
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dat de nieuwe internationale arbeidsverdeling slechts één van de vele factoren is
die de produktiestructuur wijzigen. Toch zullen, in de veranderende constellatie,
herstructurering en reconversie een (harde) noodzaak blijken te zijn. Maar ook dat
is niet volkomen nieuw: in feite was en is herstructurering een doorlopend proces,
dat op de eerste plaats door de ondernemingen zelf werd en wordt gerealiseerd.
Dat neemt niet weg dat de Commissie aan die herstructurering en reconversie
een bijzonder harde dobber heeft gehad. Zij merkte op dat nog geen enkele wettekst
voorziet in de bevordering van de herstructurering als zodanig (binnen de
internationale arbeidsverdeling): ook in het plan 1976-1980 wordt er niet over gerept.
En zij constateerde dat onze theoretische inzichten daaromtrent nog steeds
ontoereikend zijn. We beschikken nog slechts over enkele evaluatiecriteria: de hoge
inkomenselasticiteit van de vraag, een hoog materieel en intellectueel kapitaal per
geproduceerde eenheid of een hoge toegevoegde waarde per arbeidseenheid.
Worden die criteria aanvaard, dan zouden nieuwe afzetmogelijkheden in de Derde
Wereld vooral bestaan uit: kapitaalgoederen, bedrijfsklare uitrusting, engineering,
onderzoekswerk en marketing. Van Belgische investeringen in de Derde Wereld
verwacht men dat zij niet alleen de ontwikkelingslanden zelf ten goede zullen komen,
maar dat zij de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het eigen land
zullen bevorderen.
De Commissie constateert dat onze kennis over het meest delicate punt, onze
arbeidssectoren met geringe of te geringe kansen, nog zeer onvolledig is. Op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze de kritische bedrijfstakken a.h.w. met de vinger
aanwijzen, lijkt vooralsnog uitgesloten. E. Van Lommel stelde zelfs, in een weliswaar
volkomen andere context, dat er geen sterke of zwakke sectoren, maar alleen sterke
3
of zwakke bedrijven zijn. Wat in alle geval vermeden moet worden, is dat de overheid
steun verleent aan bedrijven zonder overlevingskansen. Maar vooralsnog ontbreekt
eveneens een doeltreffend signalisatiesysteem om tijdig uit te maken welke bedrijven
voor herstructurering en reconversie vatbaar zijn. Het heersende economische
klimaat brengt echter een aantal structureel zwakke plekken al voldoende duidelijk
aan het licht.

Aanbevelingen
In haar aanbevelingen heeft de Commisie de boven vermelde driedeling van de
probleemgebieden - ontwikkelingshulp, handelspolitiek, industriebeleid - als leidraad
gehanteerd.
Eigenlijke ontwikkelingshulp moet vooral naar de armste landen gaan en

3

E. Van Lommel, De Belgische Industrie haalt 1984, in Trends (financieel-economisch
magazine), april 1977, blz. 26.
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aanvullend naar de arme groepen in semi-geïndustrialiseerde ontwikkelingslanden.
Hier gaat de voorkeur nog naar bilaterale hulp, al is voor grotere projecten
multilaterale hulpverlening gewenst. Het onderzoek naar aan het ontwikkelingsland
aangepaste technologieën dient te worden bevorderd. Investeringen in die landen
dienen aangemoedigd te worden en de hele ontwikkelingshulp moet een betere
coördinatie en een integralere aanpak krijgen.
In het internationale handelsbeleid moet de politiek van liberalisering consequent
voortgezet worden. Protectie tegen invoer uit ontwikkelingslanden met lage lonen
is niet verantwoord: protectie is alleen verantwoord tegen regelrechte
dumpingpraktijken of, in heel uitzonderlijke gevallen, voor het behoud van een
strategisch minimum. Voor bepaalde produkten moet men evenwel aandringen op
wederkerigheid vanwege het semi-geïndustrialiseerde land.
De stabilisering van de grondstoffenprijzen moet worden bevorderd. De valorisatie
van grondstoffen in de ontwikkelingslanden dient aan een eerlijke en deskundige
kosten-batenanalyse te worden onderworpen.
Betreffende de noodzakelijke herstructurering en reconversie in eigen land werd,
naast de bovenvermelde evaluatiecriteria, nog aangedrongen op een verhoogde
professionele en geografische mobiliteit van de arbeidskrachten. De aanbevelingen
bleven op dit punt grotendeels beperkt tot een soort geloofsbelijdenis in een nieuwe
politiek van economische herstructurering en sociale reconversie, die blijft steunen
op herstel en behoud van een zowel ‘redelijk’ en stabiel groeitempo van de economie
als van een ruime werkgelegenheid. Een doeltreffend detectiesysteem voor de
zwakkere bedrijven blijkt nog niet voorhanden te zijn en het probleem van de
bedrijfssluitingen vergt meer studie.
Ten aanzien van de vele onzekerheden die de hele materie nog steeds kenmerken,
is een laatste, bijzonder algemene opmerking hier wellicht niet misplaatst. Welke
oplossingen men ook voorstelt, op kleinere of grotere schaal, het zal in alle geval
verstandig zijn de daarmee verbonden risico's zo ruim mogelijk te spreiden.

Streven. Jaargang 31

425

Wegen tot wijsgerig denken
Ger Groot
Men kan op vele manieren tot de filosofie inleiden en tegelijk is geen enkele manier
goed genoeg. Filosofie is een activiteit, en de enige manier om iemand daarmee
vertrouwd te maken is hem daadwerkelijk te activeren. Het gevaar van filosofische
inleidingen is dat men niet in de wijsbegeerte zelf, maar hoogstens in het
ingeleid-worden wordt ingewijd.
Als het wezen van de filosofie ligt in haar activiteit, dan is datgene wat in geschrifte
zijn neerslag heeft gevonden in de meest letterlijke zin ‘afval’. De filosofie laat haar
sporen na, maar die sporen zijn niet de filosofie zelf. Zoals Weischedel stelde: ‘Niet
het opstellen van filosofische beweringen, maar het filosofische vragen als zodanig
is hetgeen de geschiedenis van het denken in beweging houdt.’
De vraag die aan elke inleiding ten grondslag ligt is: hoe komt men de filosofie
op het spoor? Een inleiding is altijd een evenwicht tussen het op gang komende
denken zelf én hetgeen al gedacht is. Het laatste fungeert als vindplaats en
voorbeeld, wegwijzer het spoor achterna naar de plaats waar de filosofie vertoeft.
Dat evenwicht kan op heel verschillende manieren worden bereikt. Wij zullen hier,
aan de hand van vier tamelijk recent verschenen inleidingen, een aantal van de
verschilende mogelijkheden schetsen.
De meest traditionele en nog altijd gangbare wijze van inleiden verloopt via een
uiteenzetting van de geschiedenis van de wijsbegeerte of via een overzicht van de
actuele denkstromingen. Tot deze categorie behoort de bundel Filosoferen, gangbare
vormen van wijsgerig denken, samengesteld onder redactie van R.C. Kwant en S.
1
IJsseling. Aan de orde komen wetenschapsfilosofie, historisch materialisme,
fenomenologie, existentialisme, analytische filosofie, structuralisme en hermeneutiek.
Het grote voordeel van een inleiding als deze is dat de lezer snel vertrouwd wordt
gemaakt met de topografie van de wijsbegeerte: namen, stromingen, hoogtepunten.
Via een vrij uitgebreid notenapparaat of korte bibliografieën

1

R.C. Kwant, S. IJsseling, Filosoferen, gangbare vormen van wijsgerig denken, Samsom
Uitgeverij, Alphen a/d Rijn-Brussel, 1977, 177 blz., f 22,50.
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wordt hij verwezen naar verdere informatie.
Het gevaar is echter groot dat de nadruk op feitelijke informatie het zicht belemmert
op de levende activiteit van al die stromingen. In deze bundel is dat gevaar in het
ene artikel met meer succes bestreden dan in het andere. Zo voert Hubbeling in
zijn artikel over de analytische filosofie deze wijze van denken bijna spelend in, en
blijft daarmee niet buiten de wijsbegeerte staan, maar toont haar de lezer door haar
te voltrekken. Niet alle, onderling sterk in kwaliteit wisselende artikelen zijn daarin
geslaagd. Dat heeft soms tot gevolg dat de lezer wel aan de hand wordt
meegenomen door de dierentuin van de filosofie, maar het denken zelf veilig achter
de tralies blijft.
Minder gericht op stromingen en meer toegespitst op het systematische vragen
is het boekje Vragenderwijs, elementair overzicht van de systematische filosofie
2
van Wim van Dooren. De geschiedenis komt hierin slechts ter sprake binnen de
kaders van diverse probleemstellingen. Van Dooren onderscheidt, met een lichte
variatie op Kant, vier hoofdproblemen in de filosofie: kenleer en wetenschapsfilosofie,
antropologie, ethiek en sociale filosofie (die de plaats van de godsdienstwijsbegeerte
heeft ingenomen). De filosofische activiteit wordt opgevat als het onderzoek naar
de grondslagen van wetenschap, levensovertuiging en politieke opvatting.
Het boekje is zeer beknopt geschreven en evenals het hiervoor besprokene is
het uitdrukkelijk een overzicht, een landkaart. Het bakent probleemvelden af en
schetst diverse pogingen tot oplossing. Verwacht wordt dat de lezer zelf tot de kern,
tot het eigenlijke filosoferen doordringt wanneer hij na lezing over de aangesneden
thema's discussieert. De tekst is naar deze discussies toe geschreven. Daarin blijkt
duidelijk dat dit boekje de neerslag is van onderwijspraktijk. Dat heeft tot gevolg dat
de inviduele lezer maar de helft van het gehele proces in handen heeft. Daarentegen
is het boekje voor onderwijsdoeleinden uitermate geschikt, en het wordt ook in vele
cursussen gehanteerd. De lezer mist de discussies waar het gebodene wordt
verwerkt en geïntegreerd. De (overigens uitstekende) bibliografieën aan het eind
van elk hoofdstuk bieden wel enige troost, maar geen volledige compensatie.
Dit soort problemen doet zich aan de individuele lezer onvermijdelijk voor, wanneer
hij zich wil laten inleiden in zo'n bij uitstek dialogische activiteit als de filosofie. Dat
wordt enigszins ondervangen in de derde categorie van inleidingen: de essayistische.
De auteur gaat een gesprek met de lezer aan, waarin hij hem zijn eigen tastende
denken blootlegt. Op zeer originele manier is dat gedaan door A. Peperzak in het
boekje Weefsels, een tweede

2

W. van Dooren, Vragenderwijs, elementair overzicht van de systematische filosofie, Van
3

Gorcum, Assen-Amsterdam, 1977 , 151 blz., f 19,75.
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3

inleiding in het filosoferen. De tekst bestaat uit een aantal lagen, die op elkaar
antwoorden en waarin het perspectief voortdurend verschuift. Op een eerste
grond-tekst volgt een tweede ‘weefsel’, voetnoten, aanvullingen en uitweidingen bij
de eerste tekst. Daar komt vervolgens weer een derde ‘weefsel’ overheen. Het boek
eindigt met een verzameling citaten uit de geschiedenis van de filosofie, die a.h.w.
de onderlaag, het onderste ‘weefsel’ vormen, de fundamenten waarop Peperzak
zelf zijn denken heeft opgetrokken. Dit alles resulteert in een boek waarin men
voortdurend van de ene plaats naar de andere verwezen wordt, en eigenlijk nooit
goed weet hoever men al is opgeschoten en waar men eigenlijk aan het lezen is:
een echt blader-boek. Een boek dat qua opbouw misschien wat structuralistisch
aandoet, maar waarin de subjectiviteit van de schrijver nadrukkelijk aanwezig is;
een tekst als een uitwaaierend discours, maar zeker niet anoniem.
Het thema van de beschouwingen is allereerst de wijsbegeerte zelf. Dat
veronderstelt al een zekere vertrouwdheid, ook al omdat de tekst lang niet altijd
simpel is. Peperzak noemt het een tweede inleiding. De lezer wordt uitgenodigd
zich terug te buigen op zijn eigen bezigheden met de filosofie. Hoewel een essay
als dit de helderheid van het systematische overzicht mist, wordt de lezer er expliciet
toe aangezet zélf weefsel na weefsel aan te brengen over het oorspronkelijke netwerk
heen; zo vangt de wijsbegeerte aan.
Een vierde mogelijkheid van inleiden is de reader, een methode die vooral in
schoolverband en universiteit goede resultaten oplevert. Voor individueel gebruik
is zij minder geschikt. De lezer zal er op eigen kracht meestal nauwelijks in slagen
enig verband te zien en overzicht te verkrijgen. Groepsverwerking en discussie zijn
hierbij welhaast onontbeerlijk. Ook dan blijft het gevaar van versnippering aanwezig.
4
In het (school)boek Die letzte Epoche der Philosophie, Von Hegel bis Habermas
van L. Zahn is dat gevaar ondervangen, doordat aan de eigenlijke bloemlezing een
zeer uitvoerige commentaarband is toegevoegd. De teksten worden daarin in een
kader geplaatst en met andere in verband gebracht, er worden suggesties gegeven
voor didactische verwerking en aanzetten tot interpretatie. Bij elk hoofdstuk wordt
een beknopt literatuuroverzicht gegeven. De commentaarband voldoet daardoor
ook aan de tweede doelstelling van de schrijver: te dienen als handhoek en
naslagwerk.
In het geheel worden twintig denkers behandeld, onderverdeeld in drie periodes.
Het boek is dan ook tamelijk historisch opgebouwd, beginnend

3
4

A. Peperzak, Weefsels, een tweede inleiding in het filosoferen, Amboboeken Bilthoven, 1974,
234 blz., f 22,50.
L. Zahn, Die letzte Epoche der Philosophie, Von Hegel bis Habermas, Ernst Klett, Stuttgart
1976, 162 en 512 pp., DM. 7,80 en DM. 38, -.
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bij 1800. Er zijn meerdere breukvlakken in de geschiedenis van het denken aan te
wijzen, maar mede gezien de sterke maatschappelijke gerichtheid van de tekst is
het zeker geen slechte keuze. Veel aandacht wordt gegeven aan de verbanden met
andere disciplines, met name ten behoeve van een goede integratie binnen het
onderwijs.
Volgens Zahn waarborgt een directe confrontatie met teksten van oorspronkelijke
filosofen een betere inleiding in de wijsbegeerte dan het lezen van secundaire
literatuur. Voor een onderwijssituatie is dat zeker waar. Voor individuele verwerking
is het boek weliswaar niet volkomen ongeschikt, maar er wordt van de lezer wel
veel inspanning, doorzettingsvermogen en creativiteit vereist.
Een dergelijk boek bestaat bij mijn weten in Nederland nog niet. Het wordt hoog
tijd dat daartoe initiatieven worden genomen, vooral nu de filosofie eindelijk als
zelfstandig vak tot de middelbare school schijnt door te mogen dringen.
Elke wijze van inleiden heeft haar eigen omgeving. De reader is in de school of
universiteit het beste thuis, terwijl in de studeerkamer eerder een essay of eventueel
een (historisch) overzicht op zijn plaats is. IJsseling vraagt zich aan het einde van
het eerst besproken boek af, waar de filosofie zich ophoudt. In instituties? In
attitudes? Filosofie bestaat volgens hem ‘eerst en vooral in een netwerk of weefsel
van teksten’. In, maar vooral tussen die teksten komt de filosofie tot stand: in de
levendige uitwisseling van geschreven, maar ook gesproken woord. Elke goede
inleiding geeft, steeds weer op een andere wijze, toegang tot dat levende geheel.
Zij wijst over zichzelf heen, in vragen, literatuurverwijzingen, oproepen tot discussie.
De voornaamste karakteristiek van een goede inleiding is, dat zij geen laatste pagina,
geen harde achterkaft heeft, waarmee zij door de lezer voldaan en definitief kan
worden dichtgeslagen.
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De conceptkunst voorbij:
Dennis Oppenheim
Jo F. Du Bois
Wie schwer fällt mir zu sehen was vor meinen Augen liegt!
(Ludwig Wittgenstein)

Rond het midden van de jaren zestig zette zich vooral in de USA een kunstrichting
door die een veelheid aan artistieke activiteiten omvatte en met de term Conceptual
Art (Concept Art, Ideeënkunst, Kunst im Kopf) werd aangeduid. De zuiverse
Conceptkunst kenmerkt zich door een uitgesproken abstracte denkwijze; zij wil
bewust afstand doen van de waarneembare vorm, om de inhoud (idea, feeling) zo
nauwkeurig en zo zuiver mogelijk mee te delen. De meeste conceptualisten hebben
zich meestal beperkt tot het formuleren van wat de kunst of het kunstwerk diende
te zijn en bedienden zich hoofdzakelijk van taalelementen (woorden, zinnen,
structuren, semantics e.d.m.).
Zo werd de traditionele esthetica zonder meer op de helling gezet en kwam een
totaal nieuwe benadering van de kunst en de esthetische ervaring op de voorgrond.
Carl Andre, Robert Barry, Hanne Darboven, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Walter De
Maria, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Keith Sonnier,
Lawrence Weiner en William T. Wiley waren de baanbrekers. In Europa brak de
Conceptkunst voorgoed door na de ophefmakende tentoonstelling die in 1969 door
Harald Szeemann werd georganiseerd in de Berner Kunsthalle onder de titel Live
in your Head. When Attitudes Become Form. In Nederland zouden vooral Jan Dibbets
1
en Ger van Elk, in België Marcel Broodthaers , Jacques Charlier, Bernd Lohaus en
2
Panamarenko het conceptualisme aanhangen en er vaak nieuwe verrassende
wendingen aan geven.
Niet alle conceptkunstenaars beperkten zich tot de zuivere formulering van het
kunstwerk en tot de taal-als-kunst. In de U.S.A. hebben vooral Bruce Nauman en
Dennis Oppenheim deze abstraherende beperking doorbroken en voortdurend de
uitdrukkingsmogelijkheden van de conceptkunst verbreed. Natuurlijk vertrokken ook
zij van een begrip, een idee, een taalstructuur (wat wij in de klassieke
kunstbenadering de inhoud noemen), maar zij

1
2

Cfr. A. De Decker, Marcel Broodthaers, in Streven, mei 1977, blz. 724-730.
Cfr. Jo F. Du Bois, Panamarenko of de droom van een Self-made Ingenieur, in Streven, juli
1976, blz. 973-920.
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zetten die idee in een zintuiglijk waarneembare gestalte, activiteit of vertoning
(performance) om. Zij de-rationaliseerden gedeeltelijk de conceptkunst en gaven
aan de zuivere idee van het werk opnieuw een waarneembare vorm omdat, zo
meenden zij terecht, de overdracht van de artistieke beleving (feelings) daardoor
beter verwezenlijkt wordt.
In het oeuvre van Dennis Oppenheim ontdekken wij een kunstenaar die zich
opnieuw bewust wil worden van de zelfidentiteit van de individuele mens. In de
creatieve daad die elk artistiek gebeuren is, tracht hij zichzelf te situeren in de tijd
en de ruimte. Vooral zijn eerste werken, zijn Grondwerken, ook Land Art genoemd,
getuigen van dit streven. De ontmoeting van de mens met zichzelf is mede ook de
confrontatie met de begrenzing van het individuele bestaan, begrenzing die juist
door tijd en ruimte bepaald wordt. Mijn levensduur is beperkt, verloopt tussen
geboorte en dood; bovendien kan ik slechts op één bepaalde plaats zijn of me
slechts in één bepaalde ruimte bewegen. Vrij vlug ontstaat bij Dennis Oppenheim
het verlangen deze grenzen te doorbreken, de zelfidentiteit uit te breiden door die
individuele begrenzing op een of andere manier te bezweren. Zo ontstonden in het
begin van de jaren zeventig werken als Identity Stretch, Indirect Energy Distribution,
Situation Feed Back, Energy Displacement, Polarities, e.d.m. Dennis Oppenheim
gaat ervan uit dat het overschrijden van de individuele identiteit mogelijk wordt door
overdracht van de energiestroom, de meest innerlijke, meest geestelijke kracht van
de menselijke persoon. Het laten doorstromen van deze energie kan zowel in de
ruimte gebeuren door activiteiten te laten verlopen die door de artiest van op afstand
geleid worden, als in de tijd door de energie van overledenen weer op te nemen of
de eigen energie in zijn kinderen over te brengen. Over dit uitzonderlijk boeiend
oeuvre had ik met de artiest zelf een interessant gesprek, waaruit blijkt dat voor
Dennis Oppenheim de kunst een totaal andere functie heeft dan die wij haar uit de
klassieke traditie toekennen. Zij wordt een instrument waarmee de hedendaagse
mens zichzelf probeert te situeren in een totaal veranderd levensbeeld om zo, de
lichamelijke begrenzingen overstijgend, een meer geestelijke, buiten de tijd staande
existentie te benaderen.

Dennis Oppenheim werd in 1938 te Mason City, Washington, U.S.A. geboren;
hij leeft met zijn vrouw en twee kinderen in New York, 54 Franklinstreet. Wij
geven hier een korte beschrijving van zijn voornaamste werken die in het
interview ter sprake komen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de
opgegeven bibliografie.
Annual Rings (Jaarringen), 1968, Fort Kent, Maine, U.S.A./Canada. - Aan beide
zijden van de St.-John River, de grens tussen twee staten, trekt D. Oppenheim
in de sneeuw zes concentrische cirkels, gelijkend op de jaarringen van een
boom. Als de dooi intreedt, verdwijnt het werk. Vorm van Land Art, Grondwerk.
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Energy Displacement (Energieverplaatsing), 1970, Art Department, University
of Wisconsin. - Een stel artiesten zwemt, op aanwijzing van Oppenheim, 50
meter vrije slag. De finish wordt fotografisch vastgelegd. De deelnemers krijgen
een plaats toegewezen in het Ambassador Theater, 215 West 49th street. Hun
plaats wordt bepaald door hun ligging bij de finish van de zwempartij.
Situation Feed Back (Terugkoppelingssituatie), 1971, film. - Oppenheim trekt
lijnen op de rug van zijn zoontje die dezelfde lijnen op vaders rug tekent, alleen
op grond van de tactiele ervaring die hij opvangt. De bewegingen van
Oppenheim worden overgebracht in het zintuiglijk beleven van het kind.
Polarities (Polariteiten) 1972. East Hampton N.Y. - Op vergrote schaal wordt
met rode magnesiumlampen de tekening gereproduceerd die Oppenheims
vader achteloos neerpende op het ogenblik dat hij, tijdens een telefoongesprek,
aan een hartinfarct overleed. Grondwerk, Land Art.
Indirect Energy Distribution (Indirecte energieoverbrenging), 1971. Performance met zijn dochterje dat in een boom aan een tak hangt. Voor
verdere beschrijving, cfr. het interview.
Ground Gel (Grondgelei), 1972, diareeks - Oppenheim houdt zijn dochter bij
de uitgestoken armen vast en tolt rond, steeds maar vlugger. Tot de beide
figuren voor het oog van de toeschouwer slechts in één, ongedifferentieerde
ovaalvorm overvloeien.
Long Island Railroad (Long Islandspoorlijn), 1973. - Twee speeltreintjes
doorlopen twee verschillende ovale banen die elkaar in het middelpunt kruisen.
Op welk ogenblik zullen zij tegen elkaar aanbotsen?
Attempt to Raise Hell (Poging om een scène te maken), 1974. - Een pop met
loden kop zit in een cirkelvormig vlak en neigt het hoofd, zoekend naar een
bronzen klok die op de gepaste hoogte hangt. Herhaaldelijk, maar volgens een
niet te voorzien ritme, slaat de pop het hoofd hard tegen de rand van de klok
en verwekt zo een schrille, helse klank. Cfr. het interview.
Lecture I (Lezing 1), 1976, Venetië, Biënnale 76. - De beschrijving van deze
performance op blz. 43, noot 3 en volledige tekst op blz. 441-444.

Bibliografie
Naast de algemene werken i.v.m. Conceptkunst vermeld, cfr. vooral: Catalogus
Documenta 5, Kassel, 1972 met uitvoerige bio-bibliografische gegevens; La Biënnale
di Venezia B 76, II, pp. 58 en 59; catalogus Dennis Oppenheim, Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel, 1975 met teksten van Jean-Pierre Van Tieghem en Vincent
Baudoux; en Irmeline Lebeer, Dennis Oppenheim, le Corps de l'Oeuvre et l'Oeuvre
du Corps, in Art Vivant, 40, juni 1973, pp. 13-15.
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Pratend met Dennis Oppenheim
Jo F. Du Bois
Dennis, jij behoort tot de groep kunstenaars die sinds de jaren zestig de
1
conceptkunst hebben bedreven. Mij komt het voor dat je werk een meer menselijke,
een meer poëtische dimensie heeft dan de zuivere conceptkunst. Natuurlijk gebruik
je een conceptuele taal, maar je tracht het zuivere concept te overstijgen, je poogt
de werkelijkheid te transformeren door aan de objectieve werkelijkheid een andere
betekenis te geven.
De zuivere conceptkunst verwijst door de band naar werken die op de taal berusten.
Neem b.v. in Amerika de werken van de oorspronkelijke conceptualisten als Joseph
Kosuth en Lawrence Weiner en Robert Barry. Zij leggen er de nadruk op dat hun
werk binnen de termen van de taal blijft. Indien je mij met dat soort artiesten vergelijkt,
kan ik het met je eens zijn dat mijn oeuvre ook andere elementen aanwendt. Ik
gebruik visuele elementen, fysische elementen, concrete elementen, maar die zijn
gewoonlijk aan de taal ontleend. M.a.w. ik ben er mij van bewust dat ik denk, dat ik
zinnen neerschrijf en dat ik deze gegevens en zinnen opneem en omzet in concrete
werken. Maar telkens kent dit proces een hele kringloop. Bij de aanvang onttrek ik
de dingen aan de taalvorm en bij de voltooiing worden die plots weer aan de taal
onderworpen. En dat volstaat om de verrichting af te sluiten. De enige verwantschap
die ik m.i. met de conceptkunst (gebaseerd op de taal) heb, bestaat erin dat ik mijn
werk afleid van linguïstische structuren. In feite ben ik begonnen met Land Art,
grondwerken. Ik hield van werk in de open lucht en daarom was het altijd fysisch
werk. Eenmaal voltooid was het nooit zuiver conceptueel, omdat ik een reeks
elementen gebruikte die nooit door zuivere conceptualisten werden aangewend.

1

Over Conceptkunst o.m. Germano Celant, Arte Povera, Conceptual, Actual or Impossible Art,
G. Mazotta, Milano / Studio Vista, London, 1969; Ursula Meyer, Conceptual Art, Button & Co,
Inc., New York, 1972; Klaus Hoffmann, Kunst im Kopf, Aspekte der Realkunst,
DuMont-Schauberg, Köln, 1972; Gregory Battock, Idea Art, a Critical Anthology, Button & Co.
Inc., New York, 1973. Verder drie belangrijke catalogen: Live in Your Head, When Attitudes
Become Form, Kunsthalle, Bern, 1969; Sonsbeek buiten de Perken, I en II, 1971; Documenta
5, Kassel, 1972.
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Sam Hunter noemt je een kunstenaar met een anti-stad-sensibiliteit (anti urban
sensibility). Ben je het daar mee eens?
Wat zei-ie?
Een anti-stad-sensibiliteit.
O ja... Ik heb dat nooit gelezen. Waar? In een boek? (gelach)

In zijn overzicht ‘American Art of the 20th Century’.
Ik heb dat nooit gelezen. Wat zou hij daarmee bedoelen?

Hunter heeft het over Land Art en hij beweert dat deze kunstenaars tegen de
stadscultuur zijn; dat zij de stad uittrekken, de natuur in.
Ik geloof dat dit gedeeltelijk waar was in het begin. Maar dat gaat nu helemaal niet
meer op. Ik bedoel, de stad is waar de mensen leven. En het meeste van wat wij
doen, staat in verband met de mensen. Het is aanlokkelijk om uit de stad te gaan
in de open ruimte. Maar voor zover ik weet leven alle artiesten die aan Land Art
doen, in de stad. Dat is ook bij mij het geval.

Je werk is vaak een poging om de werkelijkheid om te vormen. Je poogt bergen of
bomen of landschappen te veranderen door een bewuste menselijke ingreep. Zo
b.v. wanneer je een sneeuwlandschap doorploegt.
Dat is wellicht het zwaarste aspect van een werk dat zo een weidse ruimte gebruikt
wanneer je erop let dat een dergelijk werk op een abstracte wijze of in feite tracht
de omgeving te veranderen. Maar dat is niet de voornaamste inbreng. Omdat ik de
omgeving of het landschap hoofdzakelijk zie als iets wat gelijkt op een schilderdoek.
Wanneer je een doek heel eerlijk wil benaderen, volstaat het niet je te beperken tot
de idee: ik wil dat doek veranderen. Je wil veeleer een kunstwerk scheppen. Ik
schep een kunstwerk in een landschap en ik kan helemaal niet geïnteresseerd zijn
in de verandering van het landschap. Daar ligt m.i. het onderscheid. Ik kan me niet
herinneren dat ik ooit een landschap benaderde met de bedoeling het te veranderen,
wel met de bedoeling iets mede te delen, iets te verhelderen. Ik wou een mysterie
onthullen. Ik was erop gebrand iets magisch te scheppen. Maar een landschap
veranderen? Het is mogelijk, maar dat is zeker niet de hoofdzaak.

Dennis, je hebt ooit beweerd dat je alle metafysische implicaties in je oeuvre afwijst.
Maar m.i. is je werk nu juist een poging om een metafysische bekommernis uit te
drukken. Ik bedoel niet een filosofisch systeem, maar een existentiële ervaring.
Misschien is je oeuvre hoofdzakelijk een confrontatie met het bestaan zelf. Ik denk
hier aan werken zoals ‘Ground Gel’, ‘Identity

2

Sam Hunter, American Art of the 20th Century, Thames & Hudson, New York/London, 1973,
p. 396.
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Stretch’, ‘Feed Back Situation’, e.d.m. Hierin wil je ogenschijnlijk de grenzen van je
zelfidentiteit en de grenzen van tijd en ruimte doorbreken. Is dat zo?
Ik denk dat je gelijk hebt als je het hebt over het doorbreken van de grenzen van
mijn eigen identiteit. Ground Gel, Feed Back, Polarities, al deze werken met mijn
familie en mijn kinderen hebben daar betrekking op. Het zijn pogingen om een
activiteit te verwezenlijken die buiten de eigen ruimtelijkheid van de artiest ligt. M.a.w.
door mijn kinderen in te schakelen, dacht ik dat ik ze kon gebruiken als actieve
verlengstukken van mijn eigen situatie. Energieoverdracht van mij naar hen. Eén
van de problemen die de kunst bezwaren is dat de kunst wezenlijk berust bij de
kunstenaar en het is onmogelijk - het lijkt althans niet mogelijk - de kunst te situeren
in andere tijdsdimensies en andere ruimtedimensies dan die van je eigen fysische
gegevenheid. Iets wat ik niet zou kunnen doen, dacht ik, was de toekomst te
betreden, te handelen na de dood van de kunstenaar die ik ben. Daar zijn ruimten
waar ik me niet in situeren kan. Ik denk dat de artiest ernaar streeft ruimten te
betreden waartoe hij niet behoort. M.a.w. hij tracht toegang te verkrijgen. Door mijn
zoon of dochter op te nemen in bepaalde activiteiten (performances) kan ik mijn
kunst in hun situatie overbrengen. Ik situeer zo mijn kunst in een ander tijdsgebeuren
vermits mijn kinderen jonger zijn. En het werk met mijn vader, dat was een poging
om uit te zoeken waar ik was. Door mijn vader en mijn kinderen te gebruiken, kan
ik op één of andere manier mijn eigen situatie bepalen in termen van hun situatie:
het verleden dus en de toekomst. Dat is allemaal gebaseerd op wat door de
Conceptuele Kunst werd vooropgesteld, wat ons toelaat beeldhouwkunst te
beschouwen als energie zonder substantie, zonder materiële vorm. M.a.w. ik kan
me inzetten in een activiteit (performance) die geen sporen nalaat, geen fysische
sporen. Dit is een zeer vernieuwende kijk op de zaak. En omdat deze opvatting
ingang vond bij de kunstenaars, en omdat de mogelijkheid om ook zoiets waar te
nemen, een zekere aannemelijkheid bezit, kunnen we een stap verder zetten. We
kunnen een activiteit verwezenlijken die ook onze ouders insluit, onze grootouders,
onze kinderen. Dat is allemaal bedoeld om bevrijd te worden uit het louter fysische,
om zo een doorbraak in termen van energie mogelijk te maken.

In die zin heb je dan gesproken over de magische dimensies van de kunst?
Dit is altijd het streven van de kunstenaars geweest. In mijn recent werk is het zeer
belangrijk dat de handeling wel degelijk plaatsgrijpt. Dit in tegenstelling met de
zuivere conceptualisten. Op het eind van de jaren zestig, toen ik me ophield met
Land Art, waren deze werken niet gefundeerd op allusies of kunstgrepen. In feite
werden de dingen wel degelijk uitgevoerd. Wanneer ik voren wou trekken in de
grond, werden die voren ook werkelijk getrok-
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ken en ik deed dit binnen een concreet tijdsverloop. Kunst doelt altijd op het
magische, maar wat ik m.i. nastreefde, was concrete magie, werkelijke overbrenging
van energie (transaction). Actie, dus, tastbaar. Dit werd nogal radicaal doorgevoerd.
Neem b.v. een project dat ik met mijn dochter in 1970 uitvoerde. Ik vroeg haar in
een boom te klauteren, een zeer jonge boom, en aan een tak te bengelen en lichtjes
op en neer te wiegen, en zij trok de boom zachtjes naar omlaag. Ik stond op een
afstand van ongeveer drie meter en geleidde haar bewegingen. Ik zei haar wat ze
moest doen. Ik noemde dit werk Indirect Energy Distribution. Wat er feitelijk gebeurde
was dat ik werkelijk de boom deed neerbuigen, door haar. Als ik mijn kinderen zo
als uitvoerders gebruik, kan ik mezelf losmaken en afstand nemen van de handeling
en die laten voltrekken buiten mijn eigen lichamelijkheid waardoor die handeling
meer en meer een doorstromen van energie betekent. In een zekere zin is dat
magisch: wanneer je hier bent en je doet ginds iets gebeuren. De transfiguratie
voltrekt zich wanneer ik tracht iets van op afstand onder controle te houden. Een
deel van mijn werk gaat daarover.

En dat precies bedoelde je met werken als ‘Identity Stretch’, ‘Extension’ of ‘Energy
Displacement’?
Inderdaad.
3

In 1976, op de Biënnale van Venetië, heb je een werk getoond ‘Lecture I’. Je laat
daar uitschijnen in een soort science fiction manifest dat hedendaagse Amerikaanse
kunstenaars op mysterieuze wijze om het leven zijn gekomen. Tengevolge wellicht
van een goed doordacht plan alle mededingers uit te schakelen. Walter De Maria
zou in 1976 zelfmoord hebben gepleegd. In 1979 zou er een Boeing 747 zijn ontploft
ter hoogte van de Zweedse kust; onder de slachtoffers bevonden zich Carl Andre,
Robert Morris, Bruce Nauman, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth, Robert Barry en
William Wegman. Acht maanden later stortte Vito Acconci neer in een open
liftschacht. Ik werd sterk getroffen door de bedenkingen die je maakte bij deze laatste
episode: ‘Zijn lichaam was op een magische wijze in de ruimte geintegreerd. Wanneer
de overheid Acconci zachtjes uit zijn graf van kruislichtenvormen liet wegnemen,
verscheen de afdruk van zijn lichaam. Het leek meer verwant aan beeldhouwwerk
dan aan de dood.’ Mij komt het nu voor dat je bemoeiingen om de grenzen van tijd
en ruimte te doorbreken in feite pogingen zijn om het mysterie van de dood te
bezweren. Is dat zo? Wanneer een kunstenaar iets wil doen, iets wil scheppen, op
welke wijze ook, is dat altijd een poging om het mysterie van de dood te
doorgronden?

3

Lecture 1, een performance of voorstelling, getoond op de Biënnale 76, Venetië. We geven
in vertaling de tekst van de lezing die door middel van een bandrecorder door een pop werd
gehouden in een duistere, lege zaal met (een toevallige bezoeker niet te na gesproken) slechts
één toehoorder, ook een pop, die helemaal achteraan zat.
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Ik denk wel dat dit achter de tastbare ruimte van deze werken ligt, niet alleen van
mijn werk maar van zovele anderen ook. Het meest ambitieuze van de kunst bestaat
erin vragen te stellen of de dingen te ondervangen. Omgaan met de chronologie
van mijn kinderen is een zeer zwakke aanzet tot het scheppen van kunst na de
dood, doorheen hun leiding. Kunst is werkelijk een geheel van handelingen, en
omdat deze handelingen erin bestaan vragen te stellen, kan ik op een unieke manier
vragen stellen zoals geen andere discipline dat kan. Het succes hangt af van de
manier waarop ik de vragen stel. Wat zijn de vragen die het meest prangend
beantwoord moeten worden? Alles wat uit deze begrippen ontbolsterd kan worden
- zoals het begrip dood - blijft geheimnisvol en het is altijd de moeite waard dit te
doorgronden. Sommige kunstenaars worden erdoor gebiologeerd; anderen raken
het af en toe aan, als een mogelijk motief. Maar je kunt het nooit rechtstreeks doen.
Me dunkt dat wanneer je er recht op afgaat, het van je wegdeint. Je kunt het niet
vastgrijpen. Je moet het langs een indirecte weg benaderen, doorheen kunstwerken.
Ik heb dat zeer bewust gedaan door de behoefte aan uitbreiding (extension). Ik doe
aan Body Art en het is me duidelijk geworden dat ik door moet gaan met die
overdracht van energie in andere personen om zo tijd en ruimte te bezweren, om
ook wat in verband staat met ‘na de dood’ te bezweren. Of ook de toekomst. Die
Lecture I in Venetië gaat wezenlijk over de toekomst. De lezing wordt gehouden in
1990. Het is een merkwaardige situatie omdat hier gehandeld wordt over wedijver.
Er wordt gesuggereerd dat een kunstenaar een meesterlijk plan heeft uitgedacht
dat de uitmoording van de andere kunstenaars ‘als kunst’ ten doel heeft. Dat staat
natuurlijk niet in de tekst, maar het is wel degelijk de situatie waarbij de artiest in
zijn geest kunst maakt door de wedijver uit te schakelen, door nl. de andere
kunstenaars en hun activiteiten uit te sluiten. De moord staat in verband met wedijver.

En is kunst voor jou enkel een bevragen van het mysterie van leven en dood? Of
is zij ook een poging om een antwoord te vinden? Een mogelijke uitweg?
Nee. Ik geloof niet dat kunst zoiets kan. Bij deze indringende vraagstellingen kan
de kunst niet functioneren om in feite iets te veranderen of te ontdekken of te vinden.
Ik geloof niet dat het zo in het verleden was en ik geloof dat ook voor de
hedendaagse kunstenaars de vraagstelling een heel bijzonder aspect is om kunst
aan te wenden voor het doorgronden van de dingen. Het is één van de vele manieren
om aan kunst te doen. Het meest belangrijke is niet het gebruik dat men van de
kunst maakt, het gaat meer over de kwaliteit van het gebruik. In zekere zin kun je
kunst aanwenden om te bevragen eerder dan om iets te versieren. Maar hoe je de
vraag stelt en welke vraag je vindt en wat je toont, bepaalt de kwaliteit van de
kunstactiviteit. Het is een samenspel van feiten en handelingen.
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Je hebt verschillende technieken aangewend: Land Art, Body Art, Film, Video Tapes.
4
Je hebt heel wat ervaring met Video. Wat interesseert je vooral in Video?
Video-kunst is eigenlijk geen belangrijke kunstvorm. Video is niet zoals schilderkunst
of beeldhouwkunst. Je kunt het vergelijken met het tekenen. Video in de handen
van kunstenaars, die zich daar alleen mee ophouden, is nooit werkelijk interessant
geweest. Omdat m.i. Video begrensd is in zijn mogelijkheden. Kunstenaars die in
hun beginperiode met Video werken en Video-artiesten willen worden, en alleen
maar Video-artiesten, zijn zowat als mensen die zeggen: ‘Ik heb het nu eenmaal
besloten, ik wil tekenaar worden, dat is nu alles wat ik doen wil’. Video is nooit een
kunstvorm die de mogelijkheden bezit voor een rijke, allesomvattende kunstactiviteit
waardoor je datgene kunt uitdrukken waar kunst zich mee inlaat. Er is zoveel meer
dan Video. Ik bedoel, Video is niet zoals schilderkunst, Video is geen instrument
dat over een veelheid aan klavieren beschikt, het heeft niets oorspronkelijks. Video
is ook niet zoals beeldhouwkunst die geen begrenzing kent, want beeldhouwkunst
betekent vertoning (performance), beeldhouwkunst betekent film, beeldhouwkunst
betekent zelfs Video. Video is een element van de beeldhouwkunst. Daarom,
wanneer je Video beschouwt als je enige kunstactiviteit, blijf je sterk gelimiteerd.
Er is ook nog een ander probleem met Video. De meeste Video-artiesten doen
5
aan elektronisch schilderen, zoals b.v. Nam June Paike , die inderdaad een groot
kunstenaar is. Ik heb heel wat respect voor hem. Hij was oorspronkelijk een abstract
kunstenaar en hij begon met beelden te verwerken door vervorming. Wat een zeer
ongesofisticeerde manier van werken is, die je met Video kunt verwezenlijken, omdat
Video altijd een uittesten is. Maar door de band hebben de meeste werken op
Videotape me ontgoocheld. Voor mij is Video vooral belangrijk omdat het een
communicatie is door middel van een zender. Zo kun je communiceren van de ene
kust (van Amerika) naar de andere. Weinigen hebben zich daarmede ingelaten, in
feite.

Is er meer communicatie mogelijk met Video dan met fotografie?
Natuurlijk. Kijk, je maakt 'n Videotape en je plaatst die in een museum en...

4
5

Cfr. Jan Debbaut, Videokunst heeft nog geen vaste plaats gevonden, in Streven, oktober
1977, pp. 55-62.
Nam June Paike (Seoul, Korea, 1932, leeft in New York) leverde een belangrijke bijdrage tot
het uittesten van de video-tape-recorder als mogelijk artistiek uitdrukkingsmiddel, vooral door
het vervormen en vermengen van de elektronische beelden. Wendt vaak materiaal aan dat
ontleend wordt aan filmen, T.V.-documenten en publiciteitsbeelding.
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Je kunt dat ook met foto's doen?
Zeker, maar... Ja, je kunt fotografie als communicatiemiddel gebruiken in de
massamedia. Dat is juist. Maar je kunt met een foto je activiteit niet mededelen,
want die verloopt in de tijd, die duurt. Foto is een statisch medium. Activiteiten kun
je wel met televisie communiceren. Een Video-artiest heeft zijn camera in zijn studio
en hij maakt een Videotape en hij werkt eraan en nadien brengt hij die tape naar
een kunstgalerij en die galerij vertoont die, en een vijftigtal mensen ziet het, maar
het is natuurlijk niet zo boeiend als een traditionele film. Toch is er een beïnvloeding
van één persoon op een andere persoon. Video blijft echter begrensd omdat men
daardoor slechts met een gering aantal mensen kan communiceren. Dat is er wel
interessant aan. Maar weinig artiesten aanvaarden dat.

Ben jij nog altijd geïnteresseerd in Video?
Ik doe niet zoveel aan Video. Ik verkies film (gelach). Maar toch maak ik Videotapes.
Natuurlijk!

Je sprak daarnet over Nam June Paike en het vervormen van beelden door middel
van de Video. Heb jij in je performance ‘Ground Gel’ dezelfde bedoelingen gehad?
Want, in feite, als je ‘Ground Gel’ bekijkt, zie je het beeld van vader en dochter, en
wanneer je de reeks beelden volgt, merk je op een bepaald ogenblik een min of
meer abstracte vorm, een ovale vorm, en niet langer meer twee personen die elkaar
vasthouden. Die twee personen zijn één vorm...
Ground Gel werd uitgevoerd voor speciale camera's en met speciale spots. Nam
June Paike maakt verwrongen beelden en je kunt inderdaad een parallel trekken
tussen beide situaties.
M.i. zijn beide werken toch totaal verschillend. Ik wou alleen maar zeggen dat ik
getroffen werd door de gelijkenis: in beide gevallen werden de oorspronkelijke
beelden vervormd. In ‘Ground Gel’ heb je het beeld van twee personen die langzaam
in één abstracte vorm overvloeien. Misschien was dat je bedoeling niet.
Ground Gel is een mystiek werk. Vooral wanneer het op grote schaal wordt
geprojecteerd, omdat je er dan gemakkelijker kunt binnentreden. Er ontstaat bij een
dergelijke projectie een bredere ruimte voor de toeschouwer om het werk op zich
te laten inwerken. Om de innerlijke communicatie te verwezenlijken. Het enige wat
ik wou zeggen over Nam June Paike is dat het aanwenden van
vervormingselementen in Video m.i. precies dat is wat je met Video kunt doen.
Bestaat ‘Ground Gel’ uit een reeks foto's, of dia's, of is het een film?
Een reeks dia's die geprojecteerd worden.
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Ik zag het werk alleen in een fotomontage. Misschien werd hierdoor mijn ervaring
vertekend?
Nee, nee. Helemaal niet! Het is onder die vorm wellicht even goed als een projectie
omdat het een beschouwend werk is. Die projectie verloopt zeer snel. Het is erg
moeilijk om het werk te benaderen. Het is ontwijkend.

En kan je wat uitleg geven over je werk ‘Attempt to raise hell’?
Het is altijd heel moeilijk om over dit werk iets te vertellen omdat het in feite een
zeer eenvoudige gebeurtenis is. De figuur neigt het hoofd naar de brede rand van
de klok en brengt zo een klank voort. Heel simpel. Het komt me voor dat daarmede
alles gezegd is. Het heeft niet zoveel belang. Het is gewoon een gebeuren. Maar
ik herinner me dat toen ik het werk maakte, ik heel erg geïnteresseerd was in de
opzet. Mijn ganse oeuvre komt voort uit woorden en zinnen. Gewoonlijk onvolledige
zinnen, fragmenten. Attempt to raise hell stond al maanden en maanden in mijn
schetsboek. Uiteindelijk begon ik uit te kijken naar beelden die ik kon gebruiken.
Het gaat eigenlijk over het ‘verwekken’ van iets. En zo ontdekte ik dat het
voortbrengen van een klank een mogelijkheid was om iets te verwekken. Ook om
ergens een scène te maken door de kleur, de tonaliteit van een gewelddadige act.
Het werk werd gebouwd met de bedoeling om deze poging, iets te verwekken waar
je niet aan ontkomen kunt en dat je eigenlijk niet wil zien, mede te delen. Attempt
to raise hell veronderstelt dat het bij de toeschouwer iets tergends, uitdagends
oproept of kan oproepen, waar hij gewoon niet aan denken wil soms. Het gaat om
een actie die je uiteindelijk zoudt willen afremmen en stopzetten, nl. het voortbrengen
van een gewelddadig, hysterisch besluit dat je ertoe brengt je hoofd tegen die klok
te stoten, iets wat in feite een mens doden kan. En ook het verwekken van een klank
die een cyclus lang blijft voortzinderen tot het hoofd opnieuw tegen de klok aanstoot.
Voortdurend. Honderd maal, duizend maal per dag. Het betekent dat allemaal.

Hoe komt het dat dit werk zoveel succes kent bij het publiek? Iedereen spreekt
erover.
Omdat het zo eenvoudig is, denk ik.

Zie je enig verband tussen ‘Attempt to raise hell’ en het bekende ‘Long Island
Railroad’ dat je getoond hebt te Keulen op Projekt '74?
Ik denk het wel.

Als je Long Island Railroad ziet, kijk je onwillekeurig uit naar het moment waarop
de twee treintjes tegen elkaar zullen aanbotsen.
Heb jij de treintjes zien rijden?

Ja.
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Goed. Want na enkele dagen was het hele ding stuk.

Dennis, je hebt vroeger uitsluitend in wit-zwart gewerkt en de laatste tijd heb je heel
wat kleur gebruikt. Waarom doe je dat? Berust dat op een wezenlijk onderscheid
tussen je eerste werken en de meer recente?
Nee. Helemaal niet. Kleur biedt me een mogelijkheid meer. Ik vind dat alle werken
in kleur zouden moeten zijn. Het zou kunnen. Ik bedoel hier natuurlijk fotografisch
werk mee. Kleur in de fotografie is realistischer. Want in de werkelijkheid zien wij
geen zwart-wit. Kleur of geen kleur in een werk is alleen maar een economisch
probleem. Kleur is nl. duurder, het kost meer. Daarom kun je soms niet in kleur
werken. Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over het onderscheid tussen wit-zwart en
kleur in mijn werk. Het is niet belangrijk. Het werk is het belangrijkste. Maar ik geloof
als je de keuze hebt, dat je kleur moet verkiezen omdat het realistischer is.
6

Een laatste vraag nog: wat je denk over Bruce Nauman?

Bruce Nauman is een prachtig voorbeeld m.i. van een artiest die zijn kunst gebruikt
als vraagstelling. Ik ben er ook van overtuigd dat hij algemeen erkend wordt om de
gaafheid en eerlijkheid van zijn werk. Elk werk is min of meer het beste wat hij kan
verwezenlijken op dat moment. Hij gaat aldus te werk: hij eist heel wat van zijn werk,
het moet zich op verschillende niveaus bewegen. Wat mij het meest in Bruce Nauman
boeit, is dat hij zelden in eenzelfde gebied blijft werken; hij verlaat zo een gebied
vrij vlug, en door zo te handelen, schept hij een heleboel mogelijkheden die andere
mensen kunnen beïnvloeden. Ik hou van zo een werkwijze: iets beginnen en dan
loslaten, in tegenstelling tot het jarenlang uitdiepen van iets.

Je bent dus eigenlijk nooit tevreden met één enkele ervaring?
Er is een onderscheid tussen het gevoel van vinden en het gevoel van uitdiepen.
Ik bedoel die geestelijke activiteit die verbonden is aan het ontdekken (wat zeer
moeilijk kan zijn) tegenover het ontdekken en dan uitdiepen, en overdoen en nog
eens overdoen. Want als je je blik blijft richten op één punt, dan zie je niets anders
meer.

6

Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, USA, 1941, leeft in Pasadena, California). Verwerkt
alle mogelijke materialen en uitdrukkingsmiddelen. Beoefende sculptuur, Body Art,
performances, environment e.d.m. Maakt de laatste tijd ook veel gebruik van het hele
instrumentarium dat de techniek en de electronica de artiest ter beschikking stellen. Tracht
de mens tot een vernieuwde perceptie van het eigen lichaam te brengen en de bewuste
zelfidentiteit op te wekken. Zijn werk heeft vaak een autobiografische kern.
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1. Annual Rings - Jaarringen, 1968

2. Situation Feed Back - Terugkoppelingssituatie, 1971
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3. Polarities - Polariteiten, 1972

4. Long Island Railroad - Long Island spoorlijn, 1973

Streven. Jaargang 31

III

5. Ground Gel - Grondgelei, 1972

Streven. Jaargang 31

IV

6. Attempt to Rais Hell - Poging om je op stang te jagen, 1974

7. Lecture 1. - Lezing 1., 1976
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Lezing I
Dennis Oppenheim
Ik wil jullie vanavond welkom heten. Zovele jaren zijn vergleden sinds we elkaar
een keer ontmoet hebben. Zoals enkelen onder jullie wellicht al vernomen hebben,
is mijn gezichtsvermogen langzamerhand verzwakt, en ofschoon ik jullie niet kan
zien, heb ik de stellige zekerheid van jullie aanwezigheid. Mag ik deze lezing
vanavond beginnen met jullie enkele basisfeiten van de kunstgeschiedenis in
herinnering te brengen, die zoals het nu stilaan tot jullie doordringt, de grondslag
vormen van een samenzwering die ons blijft bedreigen. Laat ons beginnen in de
zomer van 1973, te Ammarillo, Texas, met de dood van Robert Smithson, de
Amerikaanse beeldhouwer. Als wij aan die periode terugdenken, hebben de meesten
onder ons geen enkele reden om te geloven dat die gebeurtenis niet louter
accidenteel was. Het vliegtuig raakte onbestuurbaar, de motor viel uit, hij ploft neer
en stierf. Er waren geen vermoedens. Drie jaar later op 12 juli 1976, op zowat zestig
mijl ten zuiden van Las Vegas, Nevada, pleegde Walter De Maria zelfmoord, naar
men vertelde. Hij maakt zich klaar om de laatste hand te leggen aan de aanleg van
zijn lichtende Paal Project in de woestijn. De kunstkringen waren hevig geschokt
maar het onderzoek vond geen aanwijzingen die als abnormaal konden worden
beschouwd. Ik begon verdenkingen te koesteren. De 11e september 1977, vier jaar
na Robert Smithson's dood, vond men het lijk van Michael Heizer, de Amerikaanse
Land-artiest: hij werd doodgetrapt naast zijn caravan, even ten oosten van Reno,
Nevada. Voor zover ik kon oordelen, werden mijn vermoedens bewaarheid. Deze
drie kunstenaars waren bekend als werkend volgens een sensibiliteit die veel
overeenkomst vertoonde, zij verwezenlijkten ontwerpen gebaseerd op grootse
grondprojecten. De toevalligheid was al te duidelijk. De kunstgemeenschap voelde
zich nogal ongemakkelijk. Die onrust ging over in wat je een milde hysterie kunt
noemen, toen op 15 januari 1979 een Boeing 747 op weg naar Kopenhagen ter
hoogte van de Zweedse kust ontplofte: alle passagiers kwamen om het leven. Aan
boord bevonden zich Carl Andre, Robert Morris, Bruce Nauman, Lawrence Weiner,
Joseph Kosuth, Robert Barry en William Wegman. Tussen de wrakstukken werden
bomfragmenten ontdekt en de rapporten bestempelden het gebeuren als
bevreemdend. Blijkbaar had het plaatsen van de bom in de onmiddellijke nabijheid
van de passagiers een heel ongewoon naeffect gehad op zowel de passagiers als
op het vliegtuig. Het stond nu onomstotelijk vast dat we ons midden in een complot
bevonden. Amerikaanse kunstenaars die allen gedurende de jaren zestig op het
voorplan waren gekomen, werden het doelwit van een zorgvuldig geplande reeks
moordpogingen, te beginnen in 1973 met de dood van Robert Smithson. Ik was er
altijd van overtuigd geweest, ofschoon ik bij de dood van Robert Smithson geen
onmiddellijke aanwijzingen vond. Ik begon mezelf voor te
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bereiden op wat ik voelde als de langzame maar volledige uitroeiing van de
Amerikaanse avant-garde. Een methodisch uitgewerkt basisplan, gespreid over
wellicht twintig jaar, succesvol, om de kern van de Amerikaanse kunst uit de weg
te ruimen. Mijn eerste vertoningsontwerp om een pop als vervanger te gebruiken
werd in 1973 uitgetest. Velen dachten dat het juist een andere uitbreidingsvorm van
mezelf was, gelijkend op de vertoningsontwerpen waarin ik mijn kinderen had
betrokken; handelingen die zich uit mijn activiteiten uitbreidden of er doorgleden.
Achter deze eerste vertoningen met surrogaatfiguren evenwel leefde een groeiende
panische angst dat ook ik, als ik in de openbaarheid bleef, weldra het slachtoffer
zou worden van een moordpoging. Ik was niet bij machte enig motief of vast patroon
te ontdekken in de dood van de eerste slachtoffers, Smithson, De Maria en Heizer,
tenzij de voor de hand liggende relatie tot hun werk. Nochtans, na de luchtramp
boven Zweden in 1979, merkte ik een duidelijk abstract verband tussen al deze
sterfgevallen; een verband dat enige gelijkenis vertoonde met de methodologie of
logica van de artistieke creatie.
De 19e september 1980, acht maanden na de ramp met de Boeing 747, stortte
Vito Acconci te pletter in de open liftschacht van de flat waar zijn moeder woonde,
in South Bronx. Daar ik intiem bevriend was met Acconci en zijn moeder, werd ik
onmiddellijk van deze tragedie op de hoogte gebracht en inderdaad snelde ik naar
South Bronx om zijn familie te troosten. Ik zag het gebouw... Ik zag de liftschacht...
Ik zag het lichaam... en ik snapte meteen wat er aan de hand was. Het was toen
dat ik wist dat mijn vermoedens gerechtvaardigd waren. Achter al deze
gebeurtenissen stond een kunstenaar. De afzonderlijke feiten waren facetten van
een breed opgezet oeuvre dat voltrokken werd. Acconci's lichaam lag in de kelder
van de flat. Hij was veertien verdiepingen diep gevallen. Als speerpunten lagen over
zijn gelaat de riggels van lichtvormen die door de spleten van het kelderplafond
doorsijpelden en een haast volmaakt raster over zijn lichaam legden en het gevangen
hielden binnen zes vierkanten - alle verbazend gelijkvormig in afmetingen. God weet
hoe een lichaam belandt na een val; een val van minstens zestig meter, maar nooit
heb ik een positie gezien als deze: hij stond perfect rechtop. Zijn rechterbeen was
in de zachte grond van de kokerbodem gedrukt. Alleen de helft van zijn lichaam
was zichtbaar en je had meer de indruk dat het uit de grond oprees dan dat het van
grote hoogte was neergeploft. Zijn lichaam was op magische wijze in de ruimte
geïntegreerd. Toen de overheid Acconci zachtjes uit zijn graf van gekruiste
lichtvormen liet wegnemen, verscheen de afdruk van zijn lichaam. Het leek meer
verwant aan beeldhouwwerk dan aan de dood.
In de daarop volgende maanden verdiepte ik me in het onderzoeken van feiten
en details die betrekking hadden op wat nu iets te maken had met de dood van elf
artiesten, allen gestorven tussen 1973 en 1980. Ik was niet de enige die deze
gebeurtenissen trachtte te bevragen. Ik herinner me alleen
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al te duidelijk het jaar 1970 - vijfentwintig jaar geleden - hoe ik zat te dromen over
de kunst van de jaren tachtig, hoe ik de sensaties van mijn eigen ontwikkeling
doorvoelde, hoe ik hypothetisch de duur van bepaalde gevoelens uittestte, en hoe
ik trachtte de eventuele effecten van deze gevoelens om te zetten in termen van
uitwisseling. De jaren tachtig kwamen mij altijd duister voor... in een of andere zin.
Het ritme van mijn eigen werk was niet krachtig genoeg om mij enig perspectief op
de toekomst te bieden. Toen de jaren tachtig ons bereikten met Acconci's dood,
toonde de nieuwe kunst plots haar eigen gelaat. In zekere zin maakten onze
bestrevingen plaats voor een bundeling van onze onderzoekingen. Ons werk werd
een instrument om te vechten tegen wat met ons scheen te gebeuren. Het doel van
de Amerikaanse avant-garde was de code te ontcijferen, de connecties op het spoor
te komen, de ritmen te ontdekken tussen de gebeurtenissen en licht te werpen op
wat een onvertaalbaar esthetisch basis-plan scheen te zijn, in werking gezet door
vermoedelijk een artiest. Vermits er nieuwe slachtoffers vielen gedurende de winter
van 1981 (Robert Ryman en Keith Sonnier stierven binnen eenzelfde week),
begonnen de voornaamste kunstgalerijen hun deuren te sluiten. Hun poging om
nieuwe artiesten te lanceren die de plaats zouden innemen van het groeiend aantal
moordslachtoffers, mislukte. In de meeste kunstkringen overheerste de mediocriteit.
De kunstkritiek volgde de licht-op-de-hand-wegende ontwikkeling uit vrees
geïmpliceerd te worden of geassocieerd met de ‘esthetica van de moordsemantiek’.
Mijn project met surrogaatvoorstellingen werden nog steeds voortgezet. Het inbouwen
van een audio-systeem in de figuren startte in het midden van de jaren zeventig.
Deze truc liet me toe levende stemmen in de figuren in te spuiten, van achter het
toneel. Deze onrechtstreekse vertoningen werden minder frequent wegens het al
te grote risico te dicht bij het werk te staan. Alle voorname dansgroepen uit het einde
van de jaren zestig werden uitgeschakeld. Yvonne Rainer, Joan Jonas en Trisha
Brown stierven tijdens een hunner vertoningen. Musici als Phil Glass en Steve Reich
doken onder, maar rapporten laten doorschemeren dat Glass slachtoffer werd van
een frontale botsing in Zuid-Frankrijk in het begin van de jaren tachtig. Over Steve
Reich wordt sinds vijftien jaar niets meer vernomen. Natuurlijk dook ik ook onder.
De South Houston-wijk in New York werd een kaal landschap vol vroegtijdig
afgedankte gebouwen. Enkele handelszaken kwamen zich daar vestigen om te
verhinderen dat de wijk helemaal zou verkrotten, maar ze stond algemeen bekend
als de Newyorkse spookstad; als een toneelruimte zonder enige werkelijkheid nog.
Steeds meer gebouwen werden afgeschreven. Squatters begonnen de meeste
woningen in West Broadway te betrekken, zoals 420 West Broadway, dat een tehuis
werd voor een stel heroïneverslaafden. Slechts twee kunstgalerijen bleven in die
wijk geopend gedurende deze periode, maar onnodig te zeggen, het gehalte van
de werken was verwant aan die van de kunstvoorwerpen uit de grootwarenhuizen
en
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de eigenaars konden ze maar niet in verband brengen met om het even welke
stroming van de recente kunst. Samenkomsten van kunstenaars die welig tierden
gedurende de jaren zeventig in een poging het hoofd te bieden aan die golf van wat
bekend werd als de ‘esthetica van de moordpartijen’, kwamen huilend aan hun eind
toen een volledige zaal vol met panelleden en gehoor in Chicagostijl werd
neergehaald onder machinevuur. Slechts drie leden van de onderwereld overleefden
het. Zelfs die ogenschijnlijk klassieke methode van uitroeiing had de vorm van een
vertoning of van een of ander wel overwogen kunstactiviteit. Een der overlevenden
vertelde over een uitbarsting van machinegeweren, afgevuurd in een duistere zaal
vanuit de vier hoeken. Het gebruikte patroon was van het type lichtspoorkogel, dat
toeliet de sporen of de omtrekken van de kogelbanen te zien die tijdens het
hoogtepunt van het salvo een perfecte dissectie van de zaal - van hoek tot hoek uitvoerden. Op 16 november 1987 werd op mij een moordaanslag gepleegd. Het
was slechts aan bizarre omstandigheden te danken dat ik kon ontsnappen, enkel
licht gewond. Dat had niets ongewoons. Verscheidene kunstenaars ontsnapten in
die periode aan moordpogingen. Nooit, op geen enkel ogenblik, was er enig spoor
dat naar verdachten leidde. Hoe dan ook, ofschoon de grote schaal en de preciesheid
van deze daden lieten vermoeden dat een leger of althans een goed georganiseerde
bende aan het werk was, toch hadden de betrokkenen - d.w.z. de mogelijke
slachtoffers - het gevoel dat deze daden door één enkel persoon werden gepleegd.
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‘Der Butt’ van Günter Grass
Literatuur is anti-geschiedenis
F. De Schutter
Een nieuwe roman van Günter Grass is op zichzelf al een gebeurtenis. Naar de
1
verschijning van zijn jongste roman Der Butt (‘De Bot’) werd evenwel met meer dan
routine-belangstelling uitgekeken. Immers, sinds Grass zich in de Westduitse politieke
arena had gegooid, aanvankelijk als propagandist van Willy Brandt, later als
woordvoerder van de links-liberale intelligensia, was zijn literaire produktie er
kwantitatief en kwalitatief op achteruitgegaan. Zowel Örtlich betaubt als Tagebuch
einer Schnecke lagen duidelijk beneden het peil van zijn eerste grote werken, Die
Blechtrommel (1959), Katz und Maus (1963) en Hundejahre (1968). Het zag ernaar
uit dat de auteur Grass in de politicus Grass was opgegaan.
Grass heeft de eigentijdse micro-problemen die hem de laatste jaren tot schrijven
inspireerden kennelijk als een dwangbuis ervaren voor zijn uniek talent, dat pas tot
volle ontplooiing lijkt te komen in een breed uitgestrekt episch veld. Tot de
belangrijkste componenten van Grass' schrijftechniek behoren een associatief
vertelritme, dat zich grillig heen en weer verplaatst tussen de vele vlakken waarop
het romangebeuren zich afspeelt, burleske fantasie, een overladen, vaak
provocerende taalplastiek en een superieur spel met ironie, sarcasme, parodie. Zo
was het in de eerste grote werken, zo is het opnieuw in Der Butt. De schrijver Günter
Grass heeft zijn epische adem van destijds teruggevonden. Ook topografisch is hij
in Der Butt naar zijn eerste inspiratiebron teruggekeerd: zijn half-Poolse, half-Duitse
vaderstad Danzig, thans Gdànsk. Zo zien we een duidelijke lijn lopen van Die
Blechtrommel over Hundejahre tot Der Butt: het eerste werk beschreef de epoche
tussen ongeveer 1930 en 1955, Hundejahre verbreedde het perspectief tot drie
generaties, deze nieuwe roman neemt meteen de hele geschiedenis van de stad,
vanaf het stenen tijdperk tot heden, voor zijn rekening.

1

Günter Grass, Der Butt, Luchterhand Verlag, Darmstadt, 1977, 694 pp.
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Het sprookje van Wiggelee
De ik-figuur, kennelijk de schrijver Grass in een fictieve gestalte, maakt na een
etentje met ‘schapevlees, bonen en peren’ (p. 9) zijn vrouw Ilsebill zwanger.
Gedurende de negen maanden wachttijd vertelt hij zijn vrouw het verhaal van ‘Der
Butt’, een bot of platvis, een geschiedenis die in het stenen tijdperk van start ging
en nog altijd voortduurt.
Ilsebill, zo heet de vrouw uit het sprookje van Wiggelee (Nederlands: Piggelmee,
Vlaams: Timpeltee), de visser die in een omgekeerde regenton woonde en alsmaar
meer wenste, tot hij voor zijn hoogmoed gestraft werd en terug moest keren naar
zijn nederige status van weleer. Dit sprookje kan gelden als het archetype van de
strijd tussen de twee geslachten. Ilsebill verzinnebeeldt de ontevreden vrouw, het
hebberig kreng dat door haar overtrokken ambities de man in het verderf stort.
Grass' boek zal in de eerste plaats die anti-feministische versie corrigeren en de
vrouw de eer geven die haar rechtens toekomt.
Tot dit doel roept de verteller negen vrouwenfiguren op, ieder in hun eigen
geschiedkundige periode. Die negen personages vertonen slechts één
gemeenschappelijk element: ze waren allen werkzaam als kokkin, de vrouwelijke
bezigheid bij uitstek en in de ogen van rasechte feministen hèt symbool van de
vrouwelijke onderworpenheid aan de man. De verteller stelt het zo voor dat hijzelf
telkens in iedere episode als de mannelijke tegenspeler het gebeuren van binnen
uit beleefde. Hij vertelt bijgevolg persoonlijk doorleefde herinneringen, omschrijft
zelfs zijn literaire arbeid in termen die ontleend zijn aan de psychotherapie.
De negen verhalen spelen zich zoals gezegd in Danzig af, maar de gebeurtenissen
aan de monding van de Weichsel kunnen net zo goed als een parabel van de
westerse geschiedenis gelezen worden.

Botvis en vrouwentribunaal
Wat heeft de botvis nu met dit alles te maken? In het stenen tijdperk sloeg de
verteller, die in die tijd Edek heette, een sprekende bot aan de haak en sindsdien
trad het dier op als adviseur van het mannelijk geslacht in zijn eeuwige strijd met
de vrouw. De wereld die we nu kennen, is in hoge mate zijn creatie. Hijzelf noemt
zich af en toe ‘Weltgeist’. De botvis gaat vermoedelijk de literaire geschiedenis in
als een unieke illustratie van Grass' ironiserende metaforiek.
De vis is overigens zelf weinig trots op de wereld die onder zijn inspiratie tot stand
kwam en besluit ‘over te lopen’ naar de vrouwen. Het andere geslacht zet evenwel
een spektakelproces op touw in een Berlijnse bioscoop. De aangeklaagde botvis
moet verantwoording afleggen voor de schade die hij in de loop der eeuwen de
vrouwen heeft toegebracht. Het proces strekt zich uit
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over de hele lengte van het boek en fungeert als een immanent commentaar op de
vertelde gebeurtenissen. Dit vertelniveau vormt trouwens het zwakste punt in dit
meesterwerk De enscenering van het proces zelf was een amusante vondst, maar
de eindeloze tirades vóór en tegen remmen al te zeer af en verstikken de overigens
schitterende parodie op bekende en herkenbare feministische toestanden onder
een taaie woordenbrij. Grass werd hier het slachtoffer van zijn onbegrensde fantasie,
die zich geen beperkingen weet op te leggen.

Negen kokkinnen
In het stenen tijdperk heetten alle vrouwen Aua en hadden ze allen drie borsten.
De mannen, allen Edek genaamd, brachten het grootste gedeelte van hun tijd aan
die onuitputtelijke wonderbare boezem door en waren zich van hun vaderrechten
niet bewust. De bot bracht daar verandering in. De mannen ontwaken uit hun zoete
indolentie en de vrouw verliest haar derde borst. Ze heet nu Wigga; de verteller
tracht eerst met de volksverhuizing mee te trekken, maar keert na enkele weken
braafjes terug.
In het volgende stadium wordt de verteller die nu bisschop Adalbert is, door zijn
kokkin Mestwina - tevens zijn minnares - met een soeplepel doodgeslagen.
De episode in de veertiende eeuw draait rond Dorothea van Montau, half-mystica,
half-heks. Op aandringen van het stadsbestuur en de kerkelijke overheid, die om
een lokale heilige verlegen zitten, laat ze zich nog voor de dood van haar man
(alweer de verteller) inmetselen in de kerkmuur. De echtgenoot, meer dan tevreden
dat hij eindelijk van dit aan godsdienstwaanzin lijdende ‘Miststück’ verlost is, duikt
gewillig onder. Dit verhaal heeft in Duitse katholieke kringen nogal wat kwaad bloed
gezet, omdat deze Dorothea, in tegenstelling tot de meeste andere vrouwen, een
historisch personage is, die bovendien uitgerekend dit jaar heilig werd verklaard.
Grass doet hier inderdaad de historische realiteit geweld aan. In de woelige zestiende
eeuw wordt het toneel beheerst door ‘Dicke Gret’, een wulpse non, die de strijd
tussen hervormden en katholieken voor haar eigen belang uitbuit.
De grondlegger van de Duitse poëtica, Opitz, ontmoeten we tijdens de dertigjarige
oorlog in de schaduw van zijn kokkin Agnes Kurbiella.
In de achttiende eeuw wordt in Pruisen de aardappelteelt ingevoerd door de
energieke Amanda Woyke.
Sophie Rotzoll kan als de meest tragische figuur uit de reeks gelden. Ze wacht
veertig jaar geduldig op de terugkeer van haar jeugdliefde uit de gevangenis.
Uiteindelijk krijgt ze een wrak thuis, dat in niets meer lijkt op de gymnasiumleerling
die werd opgesloten wegens zijn liberale activiteiten. We zijn intussen in de
Napoleontische periode beland.
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De tijd van het industrieproletariaat, einde 19de, begin 20ste eeuw, krijgt gestalte
in de figuur van Lena Stubbe; achtereenvolgens is ze gehuwd met Stobbe en Stubbe,
beiden smid en door beiden wordt ze op regelmatige tijdstippen afgeranseld. Ze wil
een proletarisch kookboek uitgeven, dat uitbundig wordt geloofd door Bebel, de
stichter van de Duitse sociaal-democratische partij, maar het wordt nooit
gepubliceerd.
Tot zover de negen kokkinnen, maar daarmee zijn we nog niet aan het einde van
het rijtje. Ene Sybille, bij wie de verteller een dochter heeft, wordt op hemelvaartsdag
door nozems gelyncht. Deze wijdlopige episode vormt ongetwijfeld het saaiste
gedeelte van het boek en is bovendien op geen enkele wijze organisch verbonden
met het grote geheel.
Tenslotte is er Maria Kuczorra, een achternicht van de verteller, werkzaam in de
kantine van de Leninwerf van Gdànsk. Haar verloofde werd bij de arbeidersopstand
in 1970 neergeschoten. Maria bleef achter met een tweeling.
In dit zeer summiere overzicht dient nog melding te worden gemaakt van de
gedichten, die binnen het verhaalgeheel de persoonlijke reflecties van Grass op het
gebeuren in heden en verleden uitspreken. Ik hoop alleszins te hebben aangetoond
met wat voor een wel haast onoverzichtelijke massa aan episch materiaal dit boek
zijn lezers confronteert. Aan de hoofdlijn kan niettemin moeilijk worden voorbijgegaan.
Der Butt is in de eerste plaats geconcipieerd als een eigenzinnige kijk op het verleden
vanuit een fundamentele onvrede met de resultaten van het historisch
wetenschappelijk onderzoek.

Anti-geschiedenis
Aanvankelijk zat bij Grass alleen de bedoeling voor, een soort geschiedkundig
kookboek samen te stellen, een overzicht van de eetgewoonten in de onderste
lagen van de maatschappij door de eeuwen heen. Met die rudimentaire opzet raken
we meteen de kern van Grass' visie op de geschiedenis en, in nauw verband
daarmee, van zijn literair credo. Grass ervaart namelijk de traditionele geschiedenis
als bevooroordeeld, eenzijdig, nietszeggend en vaak zelfs leugenachtig. In zijn
opvatting ligt juist daar één van de grote taken voor de literatuur van nu: een andere
geschiedenis schrijven, vaak lijnrecht tegen de bevindingen van de historici in.
Literatuur moet anti-geschiedenis zijn.
Welke motivaties schragen die anti-houding van de verteller? In het spoor van
de marxistische historici zet Grass zich scherp af tegen de traditie die geschiedenis
louter vanuit het perspectief van de groten der aarde schreef. Hoe de massa leefde,
dacht, voelde, at, werd niet of nauwelijks besproken. De invoering van de aardappel
bijvoorbeeld, die het leven in Europa vermoedelijk even grondig gewijzigd heeft als
de veldtochten van Napoleon,
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wordt in de meeste geschiedenisboekjes slechts en marge vermeld. Bovendien
hangt de traditionele historicus een rookgordijn van holle frasen op om puur
winstbejag te camoufleren.
‘Altijd opnieuw worden de doelstellingen opgepoetst: ter ere van God... om de
bedreigde mensheid vooruit te helpen... Hij (Vasco da Gama) werd enkel gedreven
door zijn eerzucht als zeeman, toen hij over zee het specerijenland Indië bereikte.
De gouden zaken, de peper, werden door anderen georganiseerd’ (p. 224).
Daartegenover stelt Grass zijn verhaal van negen kokkinnen, vrijwel onbekende
vrouwen in de periferie van het wereldgebeuren. Historische figuren van
wereldformaat treden weliswaar ook op in zijn boek, maar dan uitsluitend in een
voorstelling die zwaar afwijkt van de ‘officiële’ versie. De Frederik de Grote die op
een winterse dag het aardappelveld van Amanda Woyke bezoekt, is weinig meer
dan een vroeg oude, beverige stumper. Niettemin hebben de Pruisen als gevolg
van de megalomanie van deze ‘Olle Fritz’ jarenlang honger geleden en drie baby's
van Amanda zijn zelfs door ondervoeding omgekomen.

Zo groeit dit tafereel op het winterse aardappelveld met aan de ene kant
de sterke, zelfbewuste volksvrouw Amanda, aan de andere kant een
slurpende grijsaard (een karikatuur van de ons vertrouwde verlichte
koning) uit tot een pregnante metafoor van het failliet van de traditionele
geschiedschrijving, die quasi uitsluitend teerde op helden en daardoor
de realiteit vertekende. Dit is Grass op zijn best.
Grass' anti-houding tegenover de traditionele geschiedschrijving wordt mede
verklaard door zijn fundamentele skepsis betreffende de waarde ervan. De historicus
hangt immers op basis van een noodzakelijk beperkt bronnenmateriaal een bepaald
beeld van een tijdspanne op. Interpretatie is derhalve nooit uitgesloten. ‘Wij weten
immers geen van beiden, wat Dorothea nu eigenlijk wilde’ (p. 211).
De historicus moet zich in de mate van het mogelijke van verifieerbare gegevens
bedienen. Juist dat vormt al op zichzelf een vertekening, want cijfers blijven
noodzakelijk beperkt tot deelaspecten. ‘Maar niet het getelde, wel het vertelde maakt
indruk’ (p. 372). Die open ruimte tussen empirische meetbaarheden en het echte
leven kan alleen door de literatuur opgevuld worden, omdat fictie alomvattend is.
De wetenschap bouwt moeizaam, op basis van documenten en relicten uit het
verleden een interpretatie op; Grass hanteert daarentegen zijn intuïtieve fantasie,
wat vaak een verrassend nieuw zicht op een historisch versteende werkelijkheid tot
gevolg kan hebben. Het nadeel of de zwakte van zijn alternatieve visie is echter dat
ze wel eens omslaat in een volslagen subjectivisme, zodat de fictieve romanwereld
niet meer complementair, maar eerder diametraal tegenover de historische realiteit
komt te staan.
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Eenzijdig mensbeeld
Dit subjectivisme, dat overigens aan de strikt literaire kwaliteiten van Der Butt niets
af doet, kan alleen maar concreet worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond
van Grass' eenzijdig mensbeeld. Die antropologische visie vormt ongeveer het enige
continue element in dit grillige oeuvre. Vanaf Die Blechtrommel tot aan Der Butt
heeft Grass de mens genadeloos ontmaskerd. Zijn boeken worden bevolkt door vrij
bekrompen wezens, waarvan sommigen een mooie façade trachten op te houden.
Nagenoeg iedereen leeft allereerst gericht op eigenbelang en kleine profijtjes.
Faustische Streberei, in het Duitse cultuurgebied toch een populaire bezigheid, is
hem volkomen vreemd. Niemand ontsnapt aan dit chronische egocentrisme, ook
de kleine man niet. De massa's - in de volle maöistische betekenis van het woord
- zijn weliswaar bij machte de ‘Obrigkeit’, de heersende machten, te verschalken,
maar daar blijft het bij. Van een diepere solidariteit is nergens sprake, kan ook
nergens sprake zijn. En komt het al eens tot een spontane uitbarsting zoals in
Danzig, december 1970, dan zijn alweer privé-omstandigheden doorslaggevend:
alle mannen kregen van hun vrouwen de opdracht, hoe dan ook, de plotselinge
prijsverhogingen in het vooruitzicht van Kerstmis en Nieuwjaar tegen te houden.
Dààrom zingen ze als helden en bloc de Internationale, ook als de machinegeweren
van het Volksleger op hen gericht worden.
Kortom, een door en door on-Duitse visie en vermoedelijk daarom kennen de
romans van Grass in zijn land zoveel succes en roepen ze zoveel tegenstand op.
Ook de volbloed marxist moet zich aan Grass ergeren en zal hem allicht als een
kleinburgerlijke nihilist terzijde schuiven. De meeste affiniteit vertoont hij naar mijn
gevoel met Rabelais. ‘Ach, Bot, je sprookje loopt slecht af’, roept Grass een paar
maal vertwijfeld uit. Zijn duik in de geschiedenis was onder meer evasief gemotiveerd,
als een vlucht uit een benauwend heden. Ook vanuit die optiek loopt de
Butt-geschiedenis slecht af: in het verleden stoot hij op precies dezelfde mensen
en toestanden die hem in de jaren zeventig van onze eeuw op de vlucht dreven.
Alle leden van het befaamde vrouwentribunaal lijken op één van de negen kokkinnen,
vroeger lieten de patriciërs opstandige ambachtslui onthoofden, in onze tijd schieten
soldaten van het Volksleger op bevel van het centraal comité op arbeiders van de
Leninwerf.
De curve van de geschiedenisontwikkeling verloopt dus volgens Grass niet
progressief-rechtlijnig, of dialectisch, maar concentrisch. Van kokkin tot kokkin
worden de situaties iets ingewikkelder, de relaties binnen het bonte allegaartje van
personages ondoorzichtiger, maar overigens blijft alles bij het oude. ‘Ach, Butt, dein
Märchen geht böse aus.’

Grass' romans speelden altijd trouw in op de evolutie van de literaire
theorie, meestal in de vorm van parodiërende verdraaiingen van de
nieuwste
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inzichten binnen de literatuurwetenschap. Wolfgang Kayser had nog maar
pas de dood van de roman geproclameerd bij gebrek aan authentieke
helden, of daar stelde Oskar Matzerath zichzelf bij de aanvang van Die
Blechtrommel uitdrukkelijk als een romanheld van de oude school voor.
Grass neemt ook graag een loopje met de gangbare verteltypologie, die sinds
Stanzel definitief scherp schijnt te zijn gesteld. Grass' vertellers treden beurtelings
op als ‘auctorieel’, personeel of ik-verteller en trappen voortdurend tegen het
ingewikkelde raderwerk van de verteltheorie aan. We hoeven in dit verband maar
even te herinneren aan de beroemde aanhef van Hundejahre: ‘Vertel jij. Nee, vertelt
U! Of wil jij vertellen? Moet wellicht de toneelspeler beginnen? Iemand moet
beginnen, jij, of hij, of U of ik...’
Wat heeft Der Butt ons op dit vlak te bieden? De literatuurwetenschap heeft er
jaren over gedaan om uit te maken dat de verteller een onderdeel van de fictie vormt
en dus geenszins met de auteur kan worden gelijkgeschakeld. Wat doet Grass? Hij
plaatst zichzelf, d.w.z. de auteur Günter Grass, midden in de vertelwereld en deze
problematische ik-figuur fungeert niet alleen als verteller, maar daarnaast ook nog
als antagonist van de vrouwelijke hoofdfiguren. Eens te meer schieten alle moeizaam
opgebouwde literair-theoretische categorieën tekort om het fenomeen Grass te
beschrijven.
De integratie van de reële Grass in de romanwereld is meer dan de zoveelste
verbluffende truc. Voor het eerst verschuilt hij zich niet meer achter een gefingeerde
verteller, maar neemt hij als het ware zelf de pen op, wat hem uiteraard veel
kwetsbaarder maakt. De operatie wordt overigens al voorbereid in de semi-fictieve
reportage Tagebuch einer Schnecke over Grass' aandeel in de SPD-kiescampagne.
Dit boek stond hoofdzakelijk in het teken van de twijfel en dit thema is uit Der Butt
niet weg te denken. De verteller komt nogal weifelend, onzeker, besluiteloos over.
Hij zoekt voortdurend middelen om de realiteit te ontlopen. Midden in een
internationaal socialistisch congres bekruipt hem de lust buiten op een bank in de
zon te zitten met een homp kaas en een fles wijn. ‘Hier zou ik ook wel radicaal
worden’ (p. 234) beweert hij midden in de ellende van Calcutta en tegelijk denkt hij
een situatie uit voor zijn boek, wat dan weer aanleiding geeft tot zelfkritiek in een
volgend gedicht. ‘Ik zoek een woord voor schaamte’ heet het daar (p. 239). Hij neemt
het op voor de verdrukte vrouw, maar schrikt anderzijds terug voor het fanatisme
van de harde feministen. Parodie wordt in die situatie de enige uitweg.
Kennelijk is hij emotioneel nog niet in het reine gekomen met zijn katholiek
verleden, daarvan getuigt alleszins de Dorothea-story. Hij acht het niettemin nodig
zijn ‘hermeneutiek’ tegenover zijn vroegere leraar Latijn, een oude Poolse priester,
te verantwoorden. Dit soort verantwoording was in een vroegere fase van Grass'
schrijversschap ondenkbaar. Met name Die Blechtrommel betekende een niets
onziende afrekening met het recente verleden.
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Het eenmalig vertelstandpunt in dit boek, namelijk uit het perspectief van de
absurdistische dwerg Oskar Matzerath, die weigert ouder dan drie jaar te worden
en door dit obstinate vasthouden aan zijn kinderlijke waarnemingsschema's de
wereld van de volwassenen tot een groteske carrousel herschiep, dit standpunt
stond alleen een koud, gevoelloos registreren toe, wars van alle menselijkheid. Ik
denk hierbij aan de gedenkwaardige scène waarin Matzerath, Oskars vader, op het
ogenblik dat de Russen in zijn schuilplaats binnendringen, zijn NSDAP-partijkenteken
inslikt en zo een niet-alledaagse verstikkingsdood sterft. Dit feit wordt door Oskar
evenwel slechts terloops vermeld, gebiologeerd als hij is door de mieren die over
de vloer van de kelder kruipen en zijn fantasie in beweging zetten.

Het is een verre weg, van Oskar Matzerath naar de aarzelende
intellectueel uit Der Butt, die Calcutta gezien heeft en voort moet leven,
een man die het ‘menselijk tekort’ niet weet te integreren in zijn leven.
‘Gegenwartsmüde’ noemt Grass zich en die onvertaalbare Duitse term omschrijft
exact zijn gemoedsstemming. Aan de ene kant wordt hij geconfronteerd met de
weinig hoopgevende wereldsituatie, waarvan Calcutta, de bloedige onderdrukking
van de Poolse arbeidersopstanden en ook het aftreden van Willy Brandt de
markantste symptomen vormen. In al die situaties ervaart de verteller zich als een
vrij machteloos toeschouwer, een typische burger uit de Duitse
welvaartsmaatschappij, die gehoorzaam aan de reclame een vaatwasmachine in
huis haalt. Ook op het strikt persoonlijke vlak schort er wat: zijn verhouding tot de
vrouwen en vooral tot zijn Ilsebill lijkt zwaar gestoord. Hijzelf heeft het lichtjes
badinerend over zijn onuitroeibaar Oedipuscomplex. Het dagelijkse huisgekrakeel
wijst althans uit dat de onmogelijke en veeleisende Ilsebill haar echtgenoot volkomen
domineert. Zelfs na enkele troebele buitenechtelijke escapades komt de verteller
als een betrapte schooljongen terug naar huis.
Het thema van het menselijk tekort is in versluierde vorm op nagenoeg elke
bladzijde aan te treffen. ‘Immer fehlt was’: altijd komen we iets te kort. Het sterkst
klinkt dit thema door in de gedichten. Deze vaak cryptische onderbrekingen van het
hoofdverhaal vervolledigen het beeld van een kwetsbaar man, voor wie weinig
zekerheden zijn overgebleven.

Tederheid
Als pendant van die kwetsbaarheid treffen we dan weer een ruime mate aan
tederheid aan. Ook dat is een nieuw geluid van Grass. Het is nog zwak, maar het
is onmiskenbaar aanwezig in de observatie van een paar figuren die buiten het
gangbare mensentype lijken te springen. Tederheid is te beluisteren in de
troostwoordjes die Lena Stubbe haar man toefluistert, wanneer hij haar weer eens
geslagen heeft; tederheid is duidelijk merkbaar bij
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Albert Schlichting, de echtgenoot van Dorothea, wanneer hij voor een kerkelijk
tribunaal eensklaps om onverklaarbare redenen van Dorothea weigert te scheiden;
tederheid valt zowaar te beluisteren in de gesprekken tussen de verteller en Ilsebill.
Die bijna ondefinieerbare tederheid, die slechts sporadisch aan de oppervlakte
verschijnt, maakt de grote charme uit van Der Butt. Ontegenzeggelijk kan Die
Blechtrommel op grotere artistieke merites bogen. De epische draagkracht van Der
Butt is geringer, sommige constructies doen nogal gezocht aan en Grass'
spreekwoordelijke wijdlopigheid werkt meer dan eens storend. Anderzijds opent
Der Butt nieuwe perspectieven in een van de merkwaardigste oeuvres van de
hedendaagse literatuur - in Duitsland en ver daarbuiten.
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Dorpsherstel en samenlevingsvorm
Sieg Vlaeminck

‘Er is tegenwoordig een streven levensproblemen te herleiden tot technische,
oplosbare vraagstukken en dat is een vlucht voor het probleem zelf. Die vlucht is
typerend voor onze cultuur; levensproblemen kunnen bijna niet meer ter sprake
gebracht worden zonder dat zij ontmaskerd en geïnterpreteerd worden in een richting
waar via activiteit een oplossing mogelijk schijnt. Op die manier wordt het probleem
in een ijzeren ring van onoplosbaarheid opgesloten. Een algemene beschouwing
daarentegen draagt weliswaar niet direct bij tot enige oplossing, maar zij heeft het
voordeel dat zij de problematiek niet versluiert. Problemen zijn er niet altijd om
opgelost te worden. Soms lijkt het nog belangrijker ze voorlopig alleen maar te
1
stellen’ (C. Verhoeven) .
Bouwen en wonen, de manier waarop mensen samenleven is zo'n levensprobleem
dat wij hier niet willen herleiden tot een technisch, oplosbaar vraagstuk, maar in een
‘algemene beschouwing’ voorlopig alleen maar zo duidelijk mogelijk willen stellen.
Zetten we, zoals in de titel, ‘dorpsherstel’ en ‘samenlevingsvorm’ samen, dan raken
we meteen de kern van het probleem: een intrinsiek verband wordt gelegd tussen
de wijze waarop een dorp (of stad) zich naar de vorm heeft ontwikkeld of is ontwricht,
en de wijze waarop mensen samenleven, zich tot elkaar verhouden en wat die
samenleving ‘bezielt’. Dat intrinsieke verband tussen het dorp als morfologisch
substraat en het dorp als samenlevingsvorm, als gemeenschap, wil ik eerst vanuit
verschillende invalshoeken nader toelichten.
1. Woonsociologisch kunnen we met A. Mitscherlich zeggen: ‘Het resultaat van
al ons bouwen is niet veel meer dan een nauwkeurig spiegelbeeld van onze
maatschappelijke verhoudingen’.
Groeiende maatschappelijke vervreemding bijvoorbeeld is duidelijk af te

*

1

Een bewerkte versie van een referaat, gehouden op een studiebijeenkomst over ‘Vrijwaring
van oude boerderijen en dorpen’, georganiseerd door Icomos, de Provinciale Dienst van het
Kunstpatrimonium Limburg en het Vlaams Openluchtmuseum van het Provinciaal Domein
Bokrijk te Genk, op 21.9.77.
Bibliografie achteraan bij het artikel.
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lezen van onze afstandelijke woningbouw. Het ideaal van de eigen losstaande
woning - in villawijken én in zgn. sociale woonwijken - verwijst naar sociale distantie
die prestige en overindividualisering moet aangeven. De toenemende
geïnstitutionaliseerde klassenongelijkheid krijgt haar morfologisch spiegelbeeld in
de geplande klassenwijken, eventueel verfraaid, maar daardoor nog geaccentueerd
door tussenliggende ‘groene longen’. De discontinuïteit tussen mensen en generaties,
tussen traditie en vooruitgangsideologie resulteert zichtbaar in een discontinu dorpsen stadsbeeld. Een gemeenschap zonder midden - zonder een alomvattende visie
op de werkelijkheid, zonder een gemeenschappelijk zingevend kader - resulteert in
dorpen waarvan het hart (het midden) door autowegen, parkings en soortgelijke
kathedralen van onze tijd gebroken is.
2. Woonecologisch, waarbij de aandacht vooral gaat naar de wisselwerking tussen
menselijk gedrag en ruimtelijke (gebouwde) omgeving, kunnen we uitgaan van de
bekende uitspraak van W. Churchill: ‘Wij geven gestalte aan onze bouwwerken en
vervolgens geven onze bouwwerken gestalte aan onszelf’.
Als wij bijvoorbeeld de gezellige (‘gezellen’!) markten, dorpspleinen en -plekken
tot parkings, verkeerspleinen en functionele bouwwerken hebben omgewerkt, dan
worden wij parkeerders, autosorteerders en rationeel doelgerichte mensen in plaats
van in menselijk verkeer op elkaar betrokken buren. Als wij culturele centra,
bejaardensilo's, onderwijscentra en andere instellingen buiten en los van het stadsen dorpscentrum neerplanten, dan worden cultuur, oud worden, zich ontwikkelen
enz. gemarginaliseerd, ze gaan een apart bestaan leiden.
3. Woonfilosofisch kunnen we met J. Van Ussel zeggen: ‘We wonen zoals we
zijn; we zijn zoals we wonen’.
In Bauen, Wohnen, Denken zet Heidegger taalfenomenologisch uiteen hoe
‘bouwen-wonen’ en ‘zijn’ in hun betekenisoorsprong bijeenhoren (zelfde stam):
wonen hoort wezenlijk tot het menselijk bestaan. ‘Slechts indien wij kunnen wonen,
zijn wij in staat om te bouwen. Denken wij een ogenblik aan een hofstede in het
Zwarte Woud (...) Hier werd het huis ingericht door de helderziende bekwaamheid
om hemel en aarde (...) in de dingen samen te trekken. Zij heeft de hofstede geplaatst
aan de tegen de wind beschutte zuidzijde van de berghelling, temidden van
weilanden en dicht bij de bron. Zij gaf haar het schuine (...) dak, dat voldoende helt
om de sneeuwlast te torsen en dat (...) de kamers beschermt tegen de stormen van
de lange winternachten. Zij heeft de plaats voor God achter de gemeenschappelijke
tafel niet vergeten. Zij heeft in de kamers gewijde ruimten ingericht voor kinderbed
en dodenboom - zo heet de doodskist. Zo stelt zij onder één dak voor de
verschillende leeftijden hun gang door de tijd tegenwoordig’.
Daarbij kunnen wij aantekenen:
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- In de woning, in de boerderij met haar omgeving, in het dorp, in de stad ontdekken
wij het ‘totale leven’ (wat Tellegen de geheelwording van het leven noemt). Het is
in al zijn veelzijdige rijkdom vanzelfsprekend aanwezig, en deze vanzelfsprekendheid
is ‘verweven met de zich daar bevindende dingen’. De woning en het dorp zijn uit
het alledaagse leven van mensen ontstaan en lokken op hun beurt het leven uit.
- Heidegger pleit helemaal niet voor een nostalgische terugkeer naar voorbije
vormen van wonen en bouwen, voor de ‘retro-sfeer’ waarin wij momenteel dreigen
te vervallen met ons ‘dorpsherstel’, met onze historicistische
binnenstadsherstellingen, met onze hoevetjesmentaliteit, met onze verzamelwoede
van uit hun levensverband gerukte meubelen, potten en pannen, tot zelfs een
‘Antwerpen midden in Bokrijk’.
Heidegger wil iets duurzaams in herinnering brengen, iets wat tot het leven zelf
der dingen - en van het bouwen en wonen - hoort: gestalte geven aan een verzameld
en waarden-vol leven dat niet verstrooid en niet vervreemd is. Het gaat om ‘de
dingen die nooit vergaan’.
4. Cultuurantropologisch vat ik mijn uitgangspunt samen met een overweging van
Amos Rapoport: Willen wij bouw- en dorpsvormen, in het algemeen dus ons
morfologisch substraat, in zijn eigenlijke betekenis begrijpen, ‘dan komen we terecht
bij de visie die een volk erop nahoudt met betrekking tot het “ideale leven”. De
gebouwen en de nederzettingen zijn de zichtbare uitdrukking van het betrekkelijke
belang dat gehecht wordt aan verschillende levensaspecten en aan de verschillende
manieren om de werkelijkheid te zien’.
Gebouwen, straten pleinen, dorpen en steden (als samenhangende gehelen van
gesedimenteerde menselijkheid) zijn niet zo maar de resultante van fysieke krachten
(klimaat, technologie, materialen, enz.), maar resulteren ‘uit een hele serie van
socio-culturele factoren in de meest brede betekenis van de term (...) Primair staan
die socioculturele krachten, terwijl al de andere secundair en “wijzigend” zijn’; de
andere zijn slechts varianten op een zelfde socio-cultureel thema. In die zin zijn
dorpsentiteiten de materiële uitdrukking van een ‘levensstijl’. Die levensstijl
constitueert de symbolische kracht (of onmacht) van onze dorpsbeelden.
Samengevat lopen de hierboven kort aangegeven uitgangspunten allemaal uit
op dezelfde vaststelling, namelijk: er bestaat een onmiskenbaar en wezenlijk verband
tussen materiële en immateriële cultuur, tussen een dorps- en stadsstructuur en
datgene wat ons ‘bezielt’ en de manier waarop wij ons als mensen tot elkaar
verhouden. Dat verband is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Misschien was het
vroeger, in traditionalistische of agrarische samenlevingen, sterker en directer
zichtbaar dan nu. Immers, ons modern maatschappelijk stelsel beschikt over meer
geformaliseerde controlemechanismen, zoals daar zijn: een wirwar van dwingende
stedebouwkundige voorschriften, de dwang van promotoren en bouwonder-
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nemingen (rationalisatie, rentabiliteit, industrialisering, en standaardisering), de
invloed van de bouwreclame en andere mechanismen die het initiatiefrecht van de
burger steeds meer uitschakelden. Ook wordt er sneller gebouwd en gaat men veel
meer dan vroeger grootschaliger ingrepen verrichten. Maar het blijft waar: als wij
de fysieke (de gebouwde) omgeving de laatste decennia zo ingrijpend hebben
veranderd of ondermijnd, dan hebben wij dat gedaan omdat wij socio-cultureel, in
ons waarden- en normenstelsel, daaraan toe zijn! Als wij dat intrinsieke verband
tussen materiële en immateriële cultuur als het kernprobleem zien, dan impliceert
elk herstel (liever: ontwikkeling) van onze dorpen vanzelf dat de menselijke
samenleving zelf aan herstel, aan kwalitatieve welzijnsontwikkeling gaat doen. Dat
betekent dat er van echt dorps- en stadsherstel slechts sprake kan zijn in de mate
dat wij erin slagen ons waardenstelsel kritisch te bevragen en ‘weder-in-te-richten’.

Dorpsverval: menselijke vervreemding en identiteitsverlies
Dorpsherstel veronderstelt dat er een en ander kapot is gemaakt en ontwricht; niet
alleen in gebouwen en gebouwde omgeving, maar tegelijk in mensen en menselijke
samenleving. Als ik dit tot zijn meest elementaire en fundamentele aspecten herleid,
kom ik tot de volgende stellingen:
1. De mens is van nature een cultuurwezen, een wezen dat de bemiddeling van
de natuur nodig heeft om mens te worden. Architectuur en gebouwde omgeving die tweede huid van de mens - vormen hierbij een belangrijke ‘taalsoort’. Al ons
bouwen en organiseren van de ruimte is de resultante van menselijke cultuurwording,
uitdrukking en symbolisering van onze historisch gemààkte bestaanswijze. Dorpen,
boerderijen, landerijen zijn de materiële neerslag, het sediment van de interactie
van generaties van mensen die, samenlevend, wilden spreken, arbeiden, huwen,
wonen, denken, bidden, mens worden.
2. Deze doem tot een ‘zichzelf objectiveren’, ‘zichzelf verzelfstandigen’, ‘zich
ontwerpen’, de doem of het risico dus van het mensworden als historisch-culturele
opgave, bevat in zich reeds de kiem van een mogelijke vervreemding. Toegepast:
omdat wij architectuur moeten plegen en dorpen moeten màken (d.i. de
gesedimenteerde samenleving), riskeren wij ons van onze eigen materie waarmee
we moeten werken (de natuur) los te maken. En daar begint het drama: in de
(mogelijke) vervreemding, die omstandigheid waarin de mens als maatschappelijk
subject zijn identiteit niet meer of niet meer voldoende in zijn objectiveringen waar
kan maken. Toegepast: in de ravage die we in onze dorpen en steden hebben
aangericht, herkennen wij onszelf niet meer.
Het zou ons te ver voeren om deze stelling van de vervreemding in onze westerse
cultuur, waarin architectuur en morfologische levenscontext een
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wezenlijk moment vormen, hier uitvoerig toe te lichten. Het is namelijk niét pas met
de naoorlogse hoogbouwkoorts of het versnelde economisme - met al de
spectaculaire blunders vandien - dat dit vervreemdingsproces op gang is gekomen.
Het zit veel dieper in onze geschiedenis geworteld. Ton Lemaire b.v. stelt dat reeds
‘de burgerlijke maatschappij de ervaring van de vervreemding kent omdat ze een
maatschappijvorm is die de mogelijkheidsvoorwaarden voor de vervreemding
voortbrengt’, met haar verzelfstandiging van het economische en de
(over)individualisering van de mens.
In zijn zuiverste gedaante is het thema ‘dorpsherstel en samenlevingsvorm’ te
situeren op het niveau van onze houdingen (attitudes) ten aanzien van natuur en
gebouwde omgeving, een ingesteldheid die in ons sociaal-economisch stelsel
gekenmerkt wordt door onze objectiverende, utilitaristische en exploiterende
verhouding ten aanzien van de ons overgeleverde materiële cultuur, een
vervreemdingssyndroom dat diep in ons waardenstelsel geworteld zit en in oorsprong
ver in de geschiedenis teruggaat. Rapoport zegt: ‘De desacralisering van de natuur
is uiteindelijk terechtgekomen in de verontmenselijking van onze relaties tot de
bodem (het landschap) en tot onze nederzetting. De moderne mens is zijn
mythologische en kosmologische oriëntering kwijt - een verhouding die zo belangrijk
was voor de “primitieve” mens’. Ook heeft de mens het collectieve beeld verloren
van wat het goede leven en de waarden ervan inhouden. M.a.w. hij beschikt niet
meer over een eenduidige mensvisie en wereldbeschouwing, wat dan morfologisch
weerspiegeld wordt in uiteengerukte dorpsbeelden, in een ostentatief gebouwde
omgeving die zich kenmerkt door onsamenhangendheid (object-bouw) en
beeld-discontinuïteit, in de chaotische uniformiteit van een rationeel geordende
‘samenloze’ samenleving (de term is van W. Koersen in G. Bekaert e.a., Op. cit.)
Niet voor niets leggen gekwalificeerde, maar binnen de feitelijke stadsafbraak en
dorpsontwrichting machteloze deskundigen zo sterk het accent op het woon-milieu,
de context waarbinnen..., de na te streven integratie, het dorp en de stad als totaliteit
waarbinnen... In andere bewoordingen maar met even betekenisvolle verhalen vind
je dezelfde opvattingen bij nog gezonde volksmensen... als je althans, via kwalitatieve
interviews, naar deze mensen weet te luisteren en je niet onledig houdt met
opiniepeilingen, oppervlakkige, zgn. sociologische enquêtes en de statistieken van
het Nationaal Instituut voor Huisvesting.
Mijns inziens ligt de kern van de kwestie in ons waarden- en normenstelsel, in
onze verdinglijkings-, overheersings- en verhandelingsmentaliteit, in het proces van
onttovering, rationalisering, verlichting en economisering, dat de westerse
geschiedenis beheert. ‘Kenmerkend voor de cultuur waarin wij leven is, behalve de
snelle afschrijving waaraan de vooruitgang gemeten wordt, de overtuiging dat
activiteit het enige teken van een gezond leven
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is: leven is doen, ingrijpen in de wereld en die naar zijn eigen hand zetten’ (C.
Verhoeven). Niet voor niets is de ‘verhinderings-stedebouw’, die wel eens door
moedige maar machteloze actiegroepen wordt gevoerd, de enige kwalitatieve
stedebouw die wij de laatste jaren kunnen onderkennen. Maar het dringt nog steeds
niet door dat iets niét doen, dat iets verhinderen een betekenisvolle bijdrage kan
zijn aan een toekomstmakende positieve stads- en dorpsontwikkeling.
Een mogelijke doorbreking of omkering van die verdinglijking - wat onderstelt dat
wij fundamenteel anders gaan denken en handelen - behelst een cultuurhistorisch
proces dat de onmiddellijkheid van acties, oplossingen en technieken overstijgt.
Men herstelt geen dorp zoals men een kleed herstelt of een gebombardeerde stad
weer optrekt. Het is dan ook een illusie te verwachten dat stedebouwkundige en
dorpsherstel-activiteiten - hoe lofwaardig en wenselijk ook - volstaan om dat karwei
in een handomdraai van zeg maar tien jaar te klaren.

Dorpsherstel in een samenloze samenleving
Sinds geruime tijd constateren wij een soort ‘revival’ van de dorpsgedachte.
Symptomatisch in dat verband is het ‘Jaar van het Dorp 1978’. Uit de documentatie
die daarvoor door het Belgische Ministerie van Nederlandse Cultuur is samengesteld,
citeer ik hier, vrij willekeurig, dat het gaat om ‘de promotie en de herwaardering van
het dorp als natuurlijke leefgemeenschap. Denken wij vooral aan de ménsen die er
wonen, in een eigen woonkader, in een landelijke samenleving naar mensenmaat,
met een gevarieerd gemeenschapsleven en persoonlijk gekleurde verhoudingen.
Er leven nog tradities en gebruiken, de monumenten van volkscultuur. Een
oogstfeest, een oude boerderij, een kapel of kruis langs de weg: parels van grote
eenvoud’.
Ik wil hier niet een fundamentele evaluatie van ‘Het Jaar van het Dorp’ opzetten
en zeker niet op grond van zo'n willekeurig citaat als hierboven. Ik gebruik het citaat
alleen om enkele m.i. belangrijke kanttekeningen te maken die ons thema nader
kunnen toelichten.
1. Onze dorpen zijn helemaal geen natuurlijke leefgemeenschappen. Het sprookje
van de spontaan en organisch gegroeide dorpen en steden strookt niet met de
historische sociaal-economische werkelijkheid. Dorpen en steden zijn gemaakt
(mismaakt) door mensen en door (wan)beleid van mensen. Wat zich o.m. de laatste
dertig jaar heeft afgespeeld in dorpen en steden, waar de strijd om de ruimte
bijzonder intens en ‘lonend’ (!?) verliep, is het resultaat van menselijke beslissingen,
menselijke doelstellingen en waardenstelsels, beslissingen waarin overheid,
bouwpromotoren, bouwspeculanten en belangengroepen een doorslaggevend
aandeel hebben gehad. Onder het mom van verfraaiing en het algemeen welzijn
verscholen
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zich belangen en rentabiliteitsoogmerken.
Zolang wij werken met begrippen als ‘natuurlijk gegroeide steden en dorpen’,
houden wij een vals bewustzijn in stand. Dat belet of excuseert ons om de werkelijke
belangen-mechanismen te ontmaskeren die onze steden en dorpen aftakelen.
2. Ik geloof niet dat het refereren naar ‘deze landelijke samenleving naar
mensenmaat, met een gevarieerd gemeenschapsleven en persoonlijk gekleurde
verhoudingen’ recht doet aan de sociologische werkelijkheid. De dichotomie stad dorp, stedelijk leven - dorpsleven is een fictie: al onze dorpen zijn in min of meerdere
mate aan verstedelijking en modernisering toe en zullen dat in de nabije toekomst
nog meer worden (o.m. omdat ze in gefusioneerde gemeenten terecht zijn gekomen).
De weinige dorpen die nog min of meer aan het geciteerde beeld beantwoorden,
liggen voorlopig nog in de marge van het industrialiserings- en moderniseringsproces.
Het zijn - voor een goede verstaander - eigenlijk ‘achtergebleven’ of ‘nog onvoldoende
ontwikkelde’ dorpen, waar wij eventueel een weekendverblijf hebben en ‘boer en
dorpeling spelen’. Maar ook dat laatste stukje o zo mooie, gaaf gebleven
dorpsarchitectuur, dat laatste sediment van het dorpsleven komt in de verdrukking.
Daarom moeten wij de dorpsproblematiek en aanverwante (boerderijen,
landschappen enz.) stellen in termen van verandering, ontwikkeling, kwalitatieve
aanpassing. Blijven we spreken in termen van bewaren, vrijwaren, herstellen, dan
stoten we, ten eerste, niet door tot de feitelijke en zeer harde sociaal-economische
en politieke veranderingsmechanismen die zich toch voortzetten en onze dorpen
conditioneren; dan houden wij, ten tweede, een dorpsfictie in stand, terwijl de
dorpsrealiteit toch gericht wordt door moderniseringstendensen; dan scheppen wij,
ten derde, wel eilanden in het verleden, maar we komen niet toe aan het
gemeenschapsleven zelf: in de marge van de samenleving gaan wij aan
monumentalisme en folklorisme doen.
3. De revival van de dorspidee staat niet alleen. Ze hangt samen met andere
soortgelijke verschijnselen, zoals bijvoorbeeld:
- het opkomen voor oude buurten en buurtgemeenschappen in binnensteden,
om ze te beschermen tegen metro's, wegenbouw en andere verfraaiings-, d.i.
speculantenprojecten;
- de pogingen om culturele centra (b.v. Dronten), markten en pleinen, straten,
scholen, winkelcentra (b.v. 't Karregat, Eindhoven), tot zelfs kantoorgebouwen
(‘Centraal Beheer’ van Hertzberger, Apeldoorn) te concipiëren als ‘sociale
middens en ontmoetingsplekken’;
- een begijnhof van Leuven dat omgebouwd wordt tot studentendorp, en
soortgelijke dorpjes voor bejaarden of gehandicapten;
- de trek ‘naar den buiten’, de aantrekkingskracht van oude dorpen op
stedelingen, zodat verlaten dorpen totaal opgekocht worden;
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- oude en nieuwe dorpen voor vakantiegangers en weekendmensen;
- diverse pogingen om gemeenschapsbetrokken (communale vormen van) wonen
te realiseren (b.v. ‘Centraal Wonen’).
‘Telkens zijn het pogingen of quasi-pogingen om echte groepen tot stand te brengen
die netwerken van menselijke relaties mogelijk maken, de eenzaamheid doorbreken
en de participatie aan een overzichtelijke groep bevorderen’ (Van Ussel). Deze
behoefte aan sociabiliteit in een maatschappelijk stelsel van groter wordende
vervreemding en ‘thuisloosheid’ (P.L. Berger) vormt een trend die niet los gezien
kan worden van een meer algemene cultuur-historische evolutie en waarvan wij
ons de vraag kunnen stellen of zij uiteindelijk zal doorbreken. Wellicht is dit de
belangrijkste sociale beweging die, mits ze zich waar kan maken in een
maatschappelijk bestel dat van welvaart naar welzijn, van kwantitatieve groei naar
kwalitatieve ontwikkeling evolueert, dé voorwaarden schept voor grondige en
vérreikende dorpsontwikkelingen.
4. En dus hebben we wel enige reden om relativerend te denken over projecten
die zich tot doel stellen om landelijke gebouwencomplexen, dorpen of
dorpsonderdelen te herstellen, terwijl de samenleving zelf niet aan een grondige
vernieuwing toe zou zijn. Het lijkt ons nogal utopisch te geloven dat, wanneer een
buurt of dorp morfologisch gevrijwaard of hersteld wordt, vanzelf ook de
gemeenschap, het bestaan zelf van de mens en de samenhang onder de mensen
zullen volgen. Dit zou een naïeve verwaarlozing betekenen van psycho-sociologische
feiten; ‘hard ware’-elementen worden dan van middel tot doel. Immers, een leefkader
kan wel een voorwaarde zijn voor een gemeenschap én de uitdrukking ervan, maar
centraal staat dat er een leefgemeenschap is (gevormd wordt) die in zich de krachten
ontwikkelt om zelf een bestaand leefkader te begrijpen (naar waarde te schatten),
om te vormen, aan te passen, te overschrijden en te ontwikkelen.
Vereenzaming en vervreemding, utilitarisme en economisme, desintegratie en
object-planning en analoge disrelationele waarden in onze samenleving vormen de
directe focus van de problematiek, terwijl architectuur, stedebouw en morfologisch
substraat er slechts indirect en voorwaardelijk mee te maken hebben.

Geen blauwdruk
1. Er bestaan geen pasklare recepten voor een dergelijk cultuur-historisch en
antropologisch vérreikend probleemveld.
2. Specialisten die zich uitsluitend wijden aan een morfologisch-stedebouwkundig
en architecturaal herstel of vrijwaring van dorpsbeelden, komen hooguit tot
afzonderlijke, op zichzelf staande verwezenlijkingen, met als resultaat: historisch
bewaarde of gevrijwaarde gebouwen en dorps-
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3.

4.

5.

6.

onderdelen die ons herinneren aan ‘de tijd van toen’. Ik beweer niet dat dit niet
mag of moet gebeuren: die realisaties kunnen ‘tegen-tekens’ vormen ten
aanzien van het veralgemeend aftakelingsproces waaraan onze dorpen en
steden zijn blootgesteld.
Aangezien onze dorpen gemààkt zijn binnen en dank zij de
samenlevingswaarden en het samenlevingspatroon en bijgevolg ook
uiteengerukt zijn ten gevolge van wijzigingen in dat waarden- en
samenlevingspatroon, ligt de kern van de kwestie in de samenlevingsvorm en
slechts zijdelings in architectuur en stedebouw. Tenzij architectuur en stedebouw
zich eindelijk eens zouden inlaten met die echte mechanismen die onze steden
en dorpen conditioneren.
Welnu, een samenlevingsvorm maak je niet van vandaag op morgen. Hij
resulteert helemaal niet uit een nieuw samenlevingsbeeld dat sociologen of
andere papieren deskundigen eerst uittekenen, om het dan, via acties en
financiële middelen, opnieuw te introduceren. Een samenlevingsvorm resulteert
uit een zich langzaam ontwikkelend nieuw waarden- en relatiepatroon dat in
de harten en nieren van een volksgemeenschap levendig wordt. Dus, in de
kern is wezenlijke dorpsontwikkeling geconditioneerd door de wil om te werken
aan de kwalitatieve ontwikkeling van de micro- en meso-relaties onder mensen
en aan het daarmee samenhangende sociaal-cultureel en economisch
waardenstelsel. Gewoner gezegd: ‘Wat kunnen wij aan zinvolle en geslaagde
dorpsontwikkeling doen in een samenleving die de winst om de winst voorstaat
en die ziek is in haar relatie?’ (Van Ussel).
Dus bied ik u geen blauwdruk aan van een samenlevingsvorm die wij zouden
moeten realiseren en waarop zich dan een waarden-volle dorpsontwikkeling
zou kunnen enten. Dit zou een academische constructie zijn, een ideologische
bovenbouw die nergens het werkelijke leven raakt en die alleen maar ons vals
bewustzijn versterkt.
Aangezien het hier om een proces van mensen gaat dat zich in tijd en ruimte
ontwikkelt, moeten wij ons in de eerste plaats inlaten met dat proces ‘dat zich
in het hart en de nieren van de mensen afspeelt’, een proces dat onmogelijk
een ‘culturele hobby’ kan blijven, maar dat vanzelf tot het
politiek-maatschappelijke en financieel-economische krachtenspel door moet
stoten.
En hier vallen dan de grote woorden ‘inspraak en medezeggenschap’,
lichtvaardige termen voor samenlevingsprocessen, die dieper en trager gaan
dan volksmenners en lichtzinnige inspraakdeskundigen (via zgn. hoorzittingen
en oppervlakkige enquêtes) er menen van te kunnen maken. ‘Betrokkenheid’,
‘bezorgdheid om milieu en gebouwde omgeving’, ‘zicht verwerven op de
waarden van het verleden die zich zo menselijk neergezet hebben in ons
leefkader’, ‘op zoek gaan naar menswaardige ontwikkelingen van dorp en
dorpsgemeenschap’ red je niet met marginale democratise-
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rings- en inspraakoefeningen.
7. Ofwel wordt het een tijds- en ruimtegebonden cultureel-historisch proces,
waarbij een bevolking zich langzaam bewust wordt van haar identiteit en
toekomst vanuit een zelf-beleefde nieuwe samenlevingsvorm die oude dingen
nieuw maakt; ofwel voltrekt zich het aftakelingsproces dat we kennen op een
onontkoombare wijze, waarbij dan wel een en ander bewaard of hersteld kan
worden, als aandenken, niet als ‘merkteken’ van een veralgemeende beweging
van mensen.
Hierbij wil ik aanstippen dat de meerderheid van de mensen - en dan bedoel
ik ook specialisten, deskundigen en beleidsverantwoordelijken - zich niet of
amper bewust is van dat aftakelingsproces. Empirische en
sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen bevestigen dat: de
woontevredenheid in de moderne stad of het gemoderniseerde dorp ligt zeer
hoog. De manifeste - door ons bestel aangeprezen, aangesmeerde en in
woonprogramma's omgezette - woonbehoeften doen het nog steeds heel goed.
Maar de latente behoeften van de mensen - datgene wat hen in hun diepste
streven beweegt maar even diep verdrongen wordt - komen weinig of niet
uitdrukkelijk naar voren - aangezien wij actiegroepen, ‘groene jongens’ en
dergelijke alternatieve zienswijzen (voorlopig) niet tot de maatschappelijke
meerderheid rekenen. En waar de macht beslissingen doordrukt, speelt de
meerderheid.
8. Het zijn die ‘eigenlijke’ behoeften, die slechts dank zij een groeiende
woon-ontevredenheid en een groeiende kritische (waarden-wegende) bezinning
omtrent goed wonen en leven aan de oppervlakte kunnen komen, die de
voedingsbodem vormen voor kwalitatieve dorpsontwikkelingen. Dit is alleen
mogelijk als mensen zelf in hun woon- en leefkader zelfwerkzaam aan
zelfdiagnose en planning gaan doen. Dit vereist o.m. goed geïntentioneerde
en kwalitatieve deskundigen, die zich actief inlaten met dat
gemeenschapsproces èn aan de kant van de ‘gedemocratiseerde gedupeerde’
gaan staan, de gedupeerden die zich in deze opgedrongen moderniteit
‘manifest’ goed voelen, maar zich ‘latent’ gefrustreerd gedragen. Op een
tragi-komische manier wordt dit gesymboliseerd in de hoevetjessyndromen en
algemeen in de retro-sfeer. Pas als er zich in de harten en nieren van de
mensen een vernieuwde kwalitatieve samenlevingsvorm ontwikkelt, bestaat
er kans dat wij aan een degelijke vernieuwde dorpsontwikkeling kunnen gaan
doen.
9. Ondertussen kunnen wij ‘ter plekke’ enkele dorpsherstel-tekens stellen - als
noodzakelijke stappen naar een veralgemeende beweging - en ons nu reeds
verheugen in de tijd van de kinderen van onze kleinkinderen die, in een niet
van humor gespeend historisch bewustzijn, een bedevaartsoord zullen maken
van de belangrijke restanten van onze barbaarse bulldozermentaliteit: een
historisch gemoderniseerd dorp uit het derde kwart van de 20e eeuw, met
ergens in die onsamenhangende en samenloze entiteit de
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torens die nergens thuishoren, als symbolen van 's mensen megalomanie,
verspilzucht en winstbejag.
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Forum
Het landijs in de lage landen
Van de hand van drs H.J.M. Thiadens ontvingen wij een belangwekkende bijdrage
over de relatie tussen Nederland en de IJstijd, die we hierbij met een toelichting van
H. Jans afdrukken. De tekst van Jans staat cursief.

Nieuw licht op prehistorie van de lage landen?
Al geruime tijd bekende natuurverschijnselen krijgen vaak te weinig aandacht, omdat
zij minder spectaculair zijn dan daarmee verwante, veel opvallender fenomenen.
Dat geldt o.m. voor het micro-reliëf van een landschap, dat minder tot de verbeelding
spreekt dan bijv. een diep ingesneden rivierdal. Alleen een onbevooroordeelde en
nauwgezette waarneming zal dan vaak onverwacht de relevante betekenis van die
bescheidener reliëf-vormen doen ontdekken. In dat opzicht is de bijdrage van drs
H. Thiadens bijzonder interessant. Bij wijze van inleiding wil ik hier slechts enkele
misschien minder vertrouwde geologische begrippen en feiten wat nader omschrijven
zoals ze in deze bijdrage voorkomen.
Van de ijstijden - afwisselende warme, interglaciale en koude glaciale periodes die het klimaat en het reliëf van Europa de laatste twee miljoen jaar hebben
beïnvloed, zijn vooral de laatste twee bekend. Dit doordat de toentertijd gevormde
afzettingen door de daarop volgende ontwikkelingen het minst aangetast werden.
De voorlaatste ijstijd (Riss) en laatste (Würm) werden zo genoemd naar kleine
riviertjes in de Alpen, stromend in een buurt waar de opeenvolging van deze ijstijden
bijzonder duidelijk waar te nemen viel.

Hoever kwam het landijs?
De gangbare opvatting is, dat Nederland in de voorlaatste ijstijd, de Rissijstijd, door
het landijs afkomstig uit Skandinavië werd bedekt tot de lijn
Haarlem-Utrecht-Nijmegen. De afzettingen van keileem en de stuwwallen van
Midden-Nederland zijn er de duidelijke bewijzen van.
Incidentele vondsten van uit het noorden afkomstige zwerfstenen in een gebied
tussen Bergen op Zoom en Oosterhout leidden tientallen jaren geleden echter tevens
tot de veronderstelling, dat het ijs mogelijk korte tijd ook een deel van westelijk
Noord-

Landijs noemt men de vaak honderden meters of kilometers dikke ijslaag
die grote landmassa's bedekte of bedekt, in tegenstelling met het lokale
karakter van gletsjers. Keileem is de treffende benaming voor typische
afzettingen van glaciaire oorsprong: het afgeschuurde puin wordt door
het ijs in zijn geheel meegevoerd, zodat grove brokken (keien) daarin
samen met zeer fijn materiaal (leem) voorkomen, in tegenstelling tot de
actie van stromend water, dat de grovere en fijnere fracties schift (in bv.
grint, zand en klei).
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Brabant bedekte.
In het gebied rond Oudenbosch zijn vele stenen gevonden die ten dele van
zuidelijke, ten dele van noordelijke herkomst zijn. De bekendste steen is de
‘dondersteen’, die bij

Stuwwallen zijn aan de rand van het ijs opgestuwde morene-afzettingen.
Zwerfstenen noemt men de geïsoleerde grove gesteente-fragmenten die
duidelijk niets met de ondergrond te maken hebben en dus van elders
aangevoerd zijn. Heel wat door het landijs uit Skandinavië naar Nederland
en Duitsland meegevoerde gesteenten zijn zo typisch van samenstelling
en structuur, dat hun Skandinavische plaats van herkomst vrij nauwkeurig
vastgesteld kan worden. Dat zijn de zogeheten noordelijke zwerfstenen.
De zuidelijke zwerfstenen stammen uit zuidelijke gebieden zoals de
Belgische Ardennen. Ze komen met name veelvuldig voor in de
pleistocene grinten van de Maas (het jongste geologische tijdperk of
kwartair wordt onderverdeeld in pleistoceen - tot ongeveer 12.000 jaar
geleden - en holoceen - tot op heden).
Oud Gastel in een akker is gevonden en nu op de binnenplaats van het pensionaat
van ‘St. Louis’ wordt bewaard. Het is een granieten steen van ongeveer 5000 kg,
die volgens sommige onderzoekers een samenstelling heeft die gelijk is aan die
van de granieten die bij Oslo voorkomen. De steen vertoont gletscherkrassen. Naast
deze grote graniet zijn in het gebied tussen Oud Gastel en Oudenbosch nog meer
granieten en andere noordelijke zwerfstenen gevonden. De stenen die van zuidelijke
oorsprong zijn, vormen ook een probleem, dat niet is opgelost. We vinden in
West-Brabant hier en daar keien en grof grind uit de middenpleistocene ondergrond
van het Kempisch Plateau op westelijk daarvan gelegen fijnere afzettingen. Dit
gebied is sedert het begin van het Pleistoceen niet meer overstroomd door grote
rivieren die het materiaal al of niet met ijsschotsen zouden hebben kunnen
aanvoeren, terwijl het ook niet waarschijnlijk is, dat de afzettingen door een zee of
een meer met ijsbergen of ijsschotsen werden overspoeld.
Dr. H.A. Visscher onderzocht recentelijk vele hoge bos- en heidegebieden in
1
Nederland . In Augustus leerde ik H. Visscher kennen en was ik aanwezig bij zijn
onderzoek van het gebied tussen Geldrop en Mierlo noordelijk van de Strabrechtse
heide.
Het microreliëf kenmerkte zich door de volgende geomorfologische verschijnselen:
ronde tot ovale depressies, geulen, troggen, dalachtige laagten en (veelal sterk
asymmetrische) lage ruggen, die gezien hun ligging en vorm door smeltwater van
landijsmassa's moeten zijn gevormd. Daarom moet serieus rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat vrijwel geheel Nederland enige tijd door landijs
is bedekt geweest. Immers de zandgronden zowel ten noorden als ten zuiden van
de grote rivieren kenmerken zich plaatselijk door reliëfvormen, die mede in verband
met hun ligging ten opzichte van elkaar en hun omgeving kunnen worden gerekend
tot het soort geomor-

Het Kempisch plateau werd langs verticale breuken in de aardkorst
opgeheven (de visu waargenomen en in kaart gebracht in het Limburgse
kolenbekken) zodat pleistocene Maasgrinten thans hoog boven de huidige
Maasbedding voorkomen. De geomorfologie interpreteert de
1

Dr H.A. Visscher, Sporen van het landijs in Nederland, in Wetenschappelijke mededelingen
K.N.N.V. nr. 117, januari 1977.

Streven. Jaargang 31

landschapsvormen in functie van de ondergrond en oude of recente
geologische processen. De door de auteur vermelde geomorfologische
verschijnselen van het micro-reliëf konden als ijstijdrelicten worden
verklaard door vergelijking met thans nog waarneembare processen in
arctische en subarctische gebieden.
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fologische verschijnselen karakteristiek voor gebieden waar min of meer door ijslagen
ingesloten smeltwater veel materiaal transporteerde. Dit typische microreliëf vond
ik daarna ook op de Nieuwe Heide te Best in Oostelbeers en Bergeijk te Veghel op
de Karrestrater heide te Lommel, te Eksel en Helchteren en zelfs in de omgeving
van Genk (tussen het domein Hengelhoef en de Woudstraat).

Oerstroomdalen noemt men de hoofdzakelijk oost-west gestrekte
pleistocene rivierafzettingen, die langs de rand van het landijs in Duitsland
en de Lage Landen zijn ontstaan, toen dat landijs met zijn morenes de
loop van deze rivieren verder noordwaarts verhinderde.
De genoemde geomorfologische verschijnselen zien er nog zo vers uit, dat we niet
mogen aannemen dat ze dateren uit de Rissijstijd. Volgens de thans beschikbare
gegevens waren er in de Würmijstijd (laatste ijstijd) drie vrijwel vegetatieloze fasen.
Hiervan duurde de laatste, die pas 13000 jaar geleden eindigde, verreweg het langst,
nl. 16000 jaar. In deze derde fase zullen de mogelijkheden voor het ontstaan van
een ijsbedekking dus het gunstigst zijn geweest. Het ijs was natuurlijk in die periode
niet afkomstig uit Skandinavië, maar kan zich ontwikkeld hebben uit de lokaal
aanwezige dikke lagen sneeuw. Omdat ik de verschijnselen tot bij Genk heb kunnen
nagaan, is het voor mij niet ondenkbaar dat de Demer in België als een soort
oerstroomdal is ontstaan. Een dergelijke Würmijsbedekking tot in Noord-België zou
mogelijk ook de verklaring zijn van het ontbreken in Nederland van oude
prehistorische vondsten. Zuidelijk van de Demer treffen we ze wel aan.
Verdere aandacht voor het microreliëf en eventuele bescherming van de gevonden
geomorfologische verschijnselen in de relatief hoog gelegen bos- en heidegebieden
lijkt geboden.
H.J.M. Thiadens

De politiek van president Sadat

Veranderingen in Egypte
In de periode tussen juli en december 1977 is in Egypte veel veranderd. Toen Egypte
in juli 1977 gewapend tegen Libië optrad, stierven in Cairo nog mensen van de
honger, waren bedelaars een normaal verschijnsel, weerklonk uit de gesprekken
algemeen onbehagen en waren de intellectuelen weer pro-Nasser geworden. Men
was zelfs vergeten dat president Sadat tot enige democratisering was overgegaan,
een zeker economisch liberalisme had doorgevoerd en de Russen het land had
uitgezet.
Alles is nu anders. Als bij toverslag zijn oorlogsinvaliden en bedelaars uit de
straten verdwenen, er heerst een geest van bedrijvigheid en men ziet geen
rondhangende menigten. Geen verlaten bouwstellingen meer, zoals vier maanden
geleden, maar een hervatting van het werk aan hotels, bruggen en irrigatiewerken.
Het is weliswaar nog geen economische hoogbloei, waarnaar al lang wordt uitgezien,
maar wel het begin van iets. En hoe komt dat?
Antwoord: de vooruitzichten op vrede beginnen hun vruchten af te werpen. Volgens
experts zijn de militaire uitgaven aanzienlijk teruggelopen. In 1973 telde Egypte
600.000 militairen en thans niet meer dan 300.000 en dat levert bezuinigingen op.
De oorlog verlamde het land: het vormde een alibi voor Egyptenaren om niets te
ondernemen en voor buitenlanders om niets in Egypte te investeren. Voorts droeg
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president Nassers socialisme bij tot een Oosters getinte, nonchalante bureaucratie.
Nu zijn 300.000 militairen naar de akkers teruggekeerd. De oogst is goed geweest
dank zij het goede weer. De katoen gaat niet meer als schuldafbetaling naar de
Sovjet-Unie, maar naar landen die in harde valuta betalen en er is (zij het nog niet
voldoende) graan en pluimvee.
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Een bijdrage tot verbetering leverde ook de financiële bijstand van Egyptes nieuwe
vrienden; Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten verschaffen
Egypte tot 1980 twee miljard dollar per jaar; Saoedi-Arabië geeft afzonderlijk nog
eens een miljard dollar in natura, en tenslotte komen hulpgelden en leningen uit
Iran. In de afgelopen drie jaar waren deze bijdragen nodig om de gevaarlijkste gaten
te dichten, maar nu kan men deze bedragen dan eindelijk gaan investeren. Deze
nieuwe situatie activeert zowel buitenlandse als Egyptische investeerders.
Het aantal projecten is talloos: men gaat bouwen aan fabrieken, montagehallen,
raffinaderijen, wegen en woningen. Men krijgt de indruk dat men van voren af aan
begint. Economische deskundigen maken de balans op van ervaringen in de Derde
Wereld en concluderen bij het vergelijken van Egypte en India dat deze landen op
de kaart van opbouw van de zware industrie Russische roulette hebben gespeeld,
hetgeen beide landen grote werkloosheid heeft opgeleverd en dus een mislukking
was. De koerswijziging in Egypte zal gemakkelijker zijn dan in India. Als alles goed
gaat zal in Egypte over enkele jaren in de sector rond Alexandrië, in de Nijldelta, in
het gebied rond Cairo en langs de Nijl, een bepaald aantal industriële complexen
van aanzienlijk formaat zijn verrezen. De vraag blijft hoe 40 miljoen Egyptenaren,
geconcentreerd in een gebied dat kleiner is dan België, aan werk kunnen worden
geholpen.
De hoop op economische opbloei, waarmee een begin wordt gemaakt, is van
politieke betekenis. Voor president Sadat zijn er gevaren, zoals een aanslag op zijn
leven, maar ook is het een feit dat de president ontegenzeggelijk grote populariteit
bij zijn landgenoten geniet. Zijn vredesactie is voor hem een groter succes dan
oktober 1973, toen hij oorlog moest gaan voeren.
Op het platteland heerst tevredenheid; men koestert over het algemeen sympathie
voor Sadat, die de overwinning en vooral de vrede zal brengen, dat wil zeggen een
beter bestaan.
In de stad hoopt men evenzeer op vrede en is men er tevreden over dat president
Sadat de Russen heeft verjaagd en een einde heeft gemaakt aan politie-acties die
het einde van het Nasser-bewind typeerden. De middenstand doet zaken en is
verheugd over de thans vigerende variant van democratie: de eenheidspartij is
afgeschaft en in het parlement zetelen drie partijen, ook al is dat symbolisch.
De intellectuelen bevinden zich in een lastige positie; zij kunnen president Sadat
steeds moeilijker door het slijk halen. Zij wierpen Sadat voor de voeten voor niets
oorlog te hebben gemaakt en verwijten hem nu vrede te willen sluiten, hetgeen voor
de publieke opinie weinig overtuigend is. Alles kan veranderen als Sadat zijn grote
gok verliest, maar wie zou hem zoiets toewensen?

Cairo en de gematigde vleugel van de PLO
Ondanks de ijzig geworden relaties tussen Cairo en het Palestijnse Bevrijdingsfront
(PLO) is tussen hen nimmer zo intensief contact geweest; diverse
vertegenwoordigers van Arafat zijn Egypte uitgezet, maar de bureaus van de
PLO-centrale te Cairo gonzen van activiteit. Op gezag van hun superieuren in Beiroet
weigeren de Palestijnen persverklaringen, maar zij onderhouden contacten met de
hoogste Egyptische autoriteiten en tussen PLO-Cairo en PLO-Beiroet worden
supergeheime boodschappen uitgewisseld.
Uit indiscreties en andere indicaties zou kunnen worden opgemaakt dat tussen
Egypte en de PLO onderhandelingen gaande zijn, gericht op het integreren van de
PLO in Sadats ‘vredesstrategie’. Deze past er wel voor op Arafat zelf openlijk als
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gesprekspartner voor het voetlicht te brengen; hoewel toornend over de
onverantwoordelijkheid van de PLO heeft president Sadat deze organisatie nog niet
geheel uitgerangeerd, hetgeen blijkt uit met name zijn verklaring van 17 december
1977, waarin hij zegt de fedajien een nieuwe kans te geven zich te rehabiliteren.
Opmerkelijk is eveneens dat het Palestijnse Nationale Congres (Parlement) niet
bijeengeroepen is om het zes-puntenakkoord, dat op de topconferentie van een
aantal Arabische staten in december vorig jaar in Tripoli is bereikt, te ratificeren. Dit
nieuw program verwerpt uitdrukkelijk elk compromis inzake overleg
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met Israël. Door het niet bekrachtigen ervan blijft dit akkoord voorlopig en kan het
elk ogenblik onder tafel worden geschoven ten gunste van een verzoenlijker
standpunt. Te Cairo wijst men op de verklaring van 17 december 1977 van de
PLO-topdiplomaat Farouk Khadoumi, die uitlegde dat de PLO steeds een ‘positieve’
houding heeft aangenomen zodra ‘de internationale publieke opinie haar vroeg haar
vredeswil te bewijzen’.
Kortom: de Egyptisch-Palestijnse relaties zijn niet onherstelbaar geschaad. Men
spreekt zelfs van een eventueel samengaan van de PLO met Sadats politiek ‘onder
bepaalde voorwaarden’. En de eisen zijn niet onoverkomelijk hoog gesteld. Een
PLO-zegsman zei: ‘Als het Sadat-Begin-akkoord zou leiden tot de creatie van een
soevereine staat in Cis-Jordanië en Gaza zouden de Palestijnen met twee handen
applaudisseren en hun plaats op de Geneefse vredesconferentie innemen’, aldus
Le Monde, 20 december 1977. Dat hier over ‘soevereine’ staat in plaats van
‘onafhankelijke’ staat wordt gesproken, duidt aan dat de PLO niet uitsluit dat de
nieuwe staat federale of confederale banden ‘in alle vrijheid’ zou hebben met
Jordanië.
Bepaalde PLO-leden willen het voortouw nemen en denken aan een verklaring
(volgens Eric Rouleau eveneens in Le Monde, 20 december 1977), waarin de
deelname van de PLO-centrale aan de op gang zijnde vredesacties wordt
gelegitimeerd. De verklaring luidt volgens Rouleau: ‘De PLO verplicht zich te werken
aan een vredesregeling op basis van de gezamenlijke Amerikaans-Russische
verklaring van 1 oktober 1977, welke voor het Palestijnse volk voorziet in de
uitoefening van haar recht op zelfbeschikking en in de vestiging van een staat naast
de staat Israël. Beide staten zouden zich verbinden in vrede te leven’. Aanvaarding
van zo'n tekst zou een splijting van de PLO en zelfs een, mogelijk bloedige,
confrontatie uitlokken tussen de ‘radicalen’ en de ‘gematigden’ in het hart van de
organisatie. De gematigden zouden in de meerderheid zijn en hoofdzakelijk verenigd
in Al Fatah dat in laatste instantie de boot niet wil missen. Al Fatah-leider Arafat
geniet de min of meer actieve en openlijke sympathie van Saoedi-Arabië, dat zowel
Sadats pogingen tot een snelle vredesregeling als de Palestijnse aspiraties
betreffende een soevereine staat steunt. De Saoediarabische leiders willen dat deze
staat wordt gesticht onder de aegis of tenminste met steun van Al Fatah, welke door
haar strijd sinds 1965 de steun van een groot gedeelte van de Palestijnse bevolking
heeft verworven. Ryad zou Arafat nog sympathieker gezind zijn, indien deze met
de ‘marxistische vleugel’ van de PLO zou breken.
Een dergelijke breuk zou te rechtvaardigen zijn met een verwijzing naar de vele
gemiste kansen die de PLO-centrale in machteloosheid heeft gedompeld. Er zijn
PLO-leden die het jammer vinden dat in 1972 niet geluisterd is naar Sadats advies,
een Palestijnse regering in ballingschap te vormen. Een dergelijke regering, gevormd
op basis van een voor Israël en de Verenigde Staten aanvaardbaar program, had
bij alle onderhandelingen naar voren kunnen worden gebracht. En al was resolutie
242 van de Veiligheidsraad van de VN voor de PLO onaanvaardbaar, dan zou de
PLO toch te Genève aanwezig kunnen zijn op basis van de Amerikaans-Russische
verklaring, die een verbeterde versie van de resolutie 242 is.
De gematigden binnen de PLO menen dat, hoewel de Cairo-conferentie op voor
de PLO onjuiste wijze is bijeengeroepen, wegblijvers altijd ongelijk hebben en dat
zij zich beter op een of andere manier hadden kunnen laten vertegenwoordigen.
Arafat heeft wel degelijk een uitnodiging van Sadat ontvangen, ook al is dat ontkend.
Arafat had geweigerd te komen uit vrees voor zijn extreme vleugel en vooral voor
Syrië, dat in Libanon een verpletterend offensief tegen de Palestijnse beweging zou
kunnen beginnen.
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President Sadat kent de weinig benijdenswaardige positie van Arafat, aldus een
zegsman uit de omgeving van de president. Maar de president zou menen dat Arafat
nog wel degelijk armslag heeft ten opzichte van de Syriërs. Anderen suggereren
dat Arafat met de zijnen naar elders de wijk kan nemen en daar een revolte tegen
Syrië en zijn bondgenoten kan beginnen. Vrijwel alle Fatah-leiders, vooral diegenen
die in Saoedi-Arabië, Koeweit en andere Golfstaten verblijven en die Sadats
vredesstrategie niet hebben
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veroordeeld, zouden terstond de kant van Arafat kiezen. Door een breuk met Syrië
en zijn partners zou Arafat de PLO, althans haar gematigde vleugel, een zetel op
de Geneefse conferentie verschaffen. Het gevaar van een bloedbad onder de
Palestijnen in Libanon door de Syriërs moet niet worden overschat, omdat president
Assads leger in Libanon bezig wordt gehouden en tegelijkertijd wordt belaagd door
de maronitische milities van Gemayel en Chamoun en door het Israëlische leger.
Sadat is hoe dan ook van plan door te gaan, zo wordt in officiële kringen verzekerd.
Als zijn overleg met premier Begin tot overeenstemming leidt volgt een zitting van
ministers van buitenlandse zaken in het kader van de Cairo-conferentie. Na het
uitwerken van een meer gedetailleerd akkoord volgt dan de Geneefse conferentie
met de mogelijkheid tot deelname van andere Arabische frontstaten. Als deze
Arabische landen verstek laten gaan, legt Sadat zijn onderhandelingsresultaten
voor op een Arabische topconferentie. Indien deze resultaten daar worden
afgewezen, zal Sadat niet aarzelen een afzonderlijke vrede met Israël te sluiten.
Maar, zo verzekerde een zegsman uit Sadats omgeving, zover zal het wel niet
komen, aangezien de vredesregeling waaraan wij vasthouden, aanvaardbaar zal
zijn voor het merendeel van de Arabische landen, Saoedi-Arabië voorop. Daarom
heeft het ‘plan-Begin’, zoals dat voor de Israëlische en Egyptische televisie is
ontvouwd, geen uitbundige geestdrift in Cairo gewekt. Egypte is terughoudend bij
het vellen van een definitief oordeel over Begins voorstellen, aangezien de Israëlische
premier nog niet het achterste van zijn tong heeft laten zien en pas tijdens zijn
ontmoeting met Sadat zijn volledige plannen op tafel zal leggen.
L.L.S. Bartalits

Streven. Jaargang 31

471

Boekbesprekingen
Sociale wetenschappen
Stephen Viljoen, Economische systemen in de wereldgeschiedenis, 2
dln.
(Aula 580/581). Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 312 en 276 blz.,
f 12,50 per deel.
Wanneer men de moderne wereldgeschiedenis bekijkt vanuit de al dan niet rationeel
opgezette, resp. ontstane economische systemen, dan ziet men dat deze in grote
lijnen variëren tussen aan de ene kant de centraal geleide planeconomieën en de
kapitalistische vrije ondernemingsgewijze produktie-economieën aan de andere
kant, verbonden met resp. monolithische en pluralistische politieke systemen.
De schrijver, hoogleraar in de econometrie en de economische geschiedenis in
Zuid-Afrika behandelt in deel 1 vanuit het gezichtspunt van de economische
structuren de periode tussen de prehistorie en de industriële revolutie. Hierbij komen
volkshuishoudingen en de middeleeuwse feodaliteit met haar typische gevolgen
voor de economische verhoudingen ter sprake. De hoofdmoot van het tweedelige
werk - deel 2 gaat in op het tijdperk vanaf de industriële omwenteling tot heden wordt evenwel gevormd door de bespreking van het kapitalisme (in ontwikkeling)
en de hier en daar in onze eeuw ingevoerde socialistische staatshuishoudingen.
Hoewel Viljoen aankondigt op onbevangen wijze de pro's en contra's van de diverse
economische systemen te zullen afwegen en ze te plaatsen in hun historische
context, kan ik mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat hij bij voorbaat zijn
voorkeur had en wel voor ons soort economieën. Met name daar waar de invloed
van de centrale overheid op het sociaal-economisch gebeuren zo klein mogelijk is,
kan het systeem wel zijn goedkeuring wegdragen. Opmerkelijk is in dit verband dat
het boek voor het eerst (in de Engelse taal) pas drie jaar geleden verscheen. Was
toen ook al niet een structurele crisis binnen het Westerse economisch systeem
gaande? En worden er niet steeds meer stemmen gehoord, ook in de Verenigde
Staten en de Bondsrepubliek Duitsland, om meer centrale leiding aan onze economie
te gaan geven? Het boek is heel goed leesbaar - ook voor niet-economen - en geeft
een informatief overzicht van de problematiek. Achterin het tweede deel bevindt
zich een handig register, alsmede een uitgebreide literatuurlijst annex bibliografie.
De hierin opgenomen en door de auteur geraadpleegde werken zijn echter volgens
mij goeddeels verouderd. Wie b.v. de ontwikkeling heeft gevolgd van de Amerikaanse
‘New Economic History’ en de Franse ‘Histoire Quantitative’ zal dit kunnen beamen.
Prettig was dat het economisch vakjargon werd vernederlandst door de vertaalster.
P.W. Schilpzand

W. Hankel, Weltwirtschaft. Vom Wohlstand der Nationen
Econ Verlag, Düsseldorf-Wien, 420 pp., DM 68,Prof. Hankel schetst in dit boek de ontwikkeling van de nationale economie tot een
wereldeconomie. In dit kader stelt de auteur onder meer de vraag welke rol zullen
de volkshuishoudingen van de individuele landen in een toekomstige wereldeconomie
innemen?
L.L.S. Bartalits
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Gedragswetenschappen
Hugh Jolly, Kinderverzorging en opvoeding
Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 653 blz., geb. f 32,50, paperb. f 25,Het is geen geringe verdienste de handschoen op te nemen tegen de grote
Amerikaan Spock en een encyclopedie te schrijven over ‘Kinderverzorging en
Opvoeding’ zoals de Engelsman Hugh Jolly het aandurft.
Maar hij is ook de eerste de beste niet, want sinds 1960 is hij directeur van een
universitaire kinderafdeling en tevens medewerker aan The Times.
Men kan gerust zeggen dat dit nu werkelijk ‘het’ antwoord is van een
Westeuropeaan aan de Amerikaan Spock.
Nagenoeg alle aspecten van de kinderverzorging in de brede zin van het woord
komen aan bod, en dat, op een zo bevattelijke wijze alsof een moeder zelf aan het
woord zou kunnen zijn. Een prachthoofdstukje is dat over discipline en straf, waar
weer eens het verschil met zijn Amerikaase broer op duidelijke wijze geïllustreerd
wordt.
Ook het zieke kind wordt niet stiefmoederlijk behandeld. Talrijke facetten worden
belicht en duidelijk gemaakt wanneer men de dokter moet ontbieden. Het boek heeft
geen pretenties van doe-het-zelf-geneeskunde voor de ouders te zijn.
Al met al - op enkele kleine schoonheidsfoutjes na in spelling en een minder
actueel vaccinatieprogramma - een prachtwerk dat aan ieder jong gezin kan worden
aanbevolen.
J. Vanhille

Betje Wolff, Proeve over de Opvoeding
Boom, Meppel/Amsterdam 1977, 118 blz., f 16,Een gelukkig idee om na bijna honderd jaar dit werkje weer uit te geven. Het is
merkwaardig, vooral omdat het een goed licht werpt op de Nederlandse Verlichting.
Dat was eerlijk gezegd niet zoveel. Men bleef in een door de levensstijl van de adel
bepaald burgerlijk patroon denken. De opvoeding vond thuis plaats, door de moeder.
Voor de vader is geen plaats. De vrouw is daarbij ondergeschikt aan de man. Over
stad en land wordt nergens gesproken, maar ik kreeg het gevoel dat de schrijfster
het overal heeft tegen mensen die op een buitengoed wonen, stadsmensen dus.
De stijl, hoewel natuurlijk verouderd, doet erg prettig aan. Een typische zin begint
vaak als volgt: ‘Ik twyffel geen ogenblik, of gy zult...’ Merkwaardig is verder om te
zien hoe alles er bij wordt gehaald om te stellen dat het kind alleen goede
eigenschappen heeft, alles wat een kind aan onaangenaams kan doen, wordt vanuit
die goedheid verklaard. We leven in de tijd van het onschuldige kind en de goede
wilde.
Merkwaardig is in deze Verlichtingstijd te lezen dat de kinderen opgevoed moeten
worden in de christelijke godsdienst. De laatste woorden van het hele werk luiden:
Dient God in Blydschap.
Natuurlijk is Betje Wolff niet bepalend voor de Nederlandse Verlichting. Al lezend
vroeg ik mij af of Belle van Zuylen dit werkje gelezen heeft en wat zij er van gedacht
heeft. Het behaalt in geen geval het peil van andere opvoedkundige werken uit deze
periode. Merkwaardig daarbij is ook, dat het werkje, ondanks zijn Franse motto, zo
weinig Frans is. De aangehaalde schrijvers zijn in hoofdzaak Duits, de taal is vrijwel
volkomen vrij van vreemde woorden.
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C.J. Boschheurne

Ashley Montagu (redactie), Ras, milieu en intelligentie
Het Wereldvenster, Baarn 1977, 275 blz., f 34,50
De oorspronkelijke uitgave is van 1975 (Oxford U.P.) Het bevat bijdragen van twaalf
autoriteiten in biologie, genetica, psychologie, antropologie en pedagogiek. Allen
stellen zich op tegen de beruchte stelling van Jensen, dat 80% van de intelligentie
erfelijk zou zijn. Op blz. 92 in een stuk van 1974 wordt de kritiek op Cyril Burt door
J.L. Kamin al genoemd (die pas onlangs bij ons de dagbladpers haalde). Er zijn wel
wat doublures en het is jammer, dat er geen vakfilosoof (logicus) gevraagd is om
de zwakte van de omgangstaalbegrippen van de titel afzonderlijk en in hun
combinatie nog scherper en systematischer te belichten. Veel literatuur, maar geen
register.
J.H. van Meurs
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Politiek
Arthur Wollants, Voor het venster weer dichtgaat.
Davidsfonds, Leuven, 1977, 202 blz., BF. 280.
Het derde luik van de conferentie van Belgrado, die in oktober 1977 begonnen is,
behandelt de toepassing van de Rechten van de Mens in het licht van de
slotakkoorden van Helsinki. Onvermijdelijk zal dan ook het fenomeen van de
dissidentie ter sprake komen. Over de dissidentie in Sovjet-Rusland, de verschillende
strekkingen erin en de belangrijkste vertegenwoordigers ervan, heeft A. Wollants
een gedocumenteerd, helder en genuanceerd boek geschreven. S. wijst erop dat
het begrip dissidentie ruimer is dan de cultureel-politieke context waarin het
gewoonlijk geplaatst wordt en hij vindt het daarom nodig een afzonderlijk hoofdstuk
te wijden aan de dissidentie uit nationalistische of religieuze motieven.
De kern van zijn boek gaat wel over het ontstaan van en de verschillende fasen
in de moderne dissidentie. Zijn relaas bestrijkt een periode van 20 jaar, vanaf de
dood van Stalin (5 maart 1953) tot 1973, het jaar waarin de Sovjet-autoriteiten de
demokratische beweging gekanaliseerd en onder controle gebracht lijken te hebben.
Kristallisatiemomenten zijn: de affaire Pasternak (1956-58), Chroestsjovs slotrede
op het 22ste partijcongres (1961) en daarop volgend de publikatie van Solzjenitsyns
novelle Een dag uit het leven van Ivan Denidovitsj in Novi Mir (1962), de opkomst
van de samizdat-geschriften en de literaire processen naar aanleiding daarvan
(1966), de oprichting van de initiatiefgroep ter verdediging van de mensenrechten
in de USSR (1969).
Veel aandacht wordt besteed aan de opvattingen van 3 tenoren van de
Sovjetrussische dissidentie: Solzjenitsyn, Sacharov en Almarik, m.b.t. de situatie in
hun land, hun visie op de toekomst, de diverse punten waarop ze het met elkaar
oneens zijn. De slotbeschouwingen maken een synthese van de verschillende
facetten van de dissidentie die behandeld werden. Wie uitstekend geïnformeerd wil
worden over dit hete hangijzer in de Oost-West-betrekkingen, leze dit werk.
J. Gerits

Generaal R. Close, Europa weerloos? Staan de Russen na 48 uren aan
de Rijn? Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 365 blz., f
26,50
General Robert Close, Europa ohne Verteidigung
Osang Verlag, Saarbrücken 1977, 322 pp.
‘Europa weerloos?’ is een uitstekend geschreven boek. Het verhaal is echter somber.
Generaal Close geeft een heldere analyse van de politiek strategische situatie en
behandelt uitvoerig relevante ontwikkelingen op allerlei gebied. Daarmee heeft hij
zijn boek niet alleen interessant gemaakt voor politici en militairen, maar ook voor
anderen die belangstelling hebben voor de toekomst van Europa en zich betrokken
voelen bij het veiligheidsbeleid.
L.L.S. Bartalits

Peter Roos, Hrsg., Exil, Die Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR
Eine Dokumentation
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Mit einem Vorwort von Günter Wallraff Kiepenheuer & Witsch, Köln
1977, 319 pp.
De weigering van de DDR autoriteiten om de liedjeszanger Biermann toe te laten
tot zijn eigen land heeft een tijdlang in de belangstelling gestaan van de internationale
pers. Biermann is ongetwijfeld een geslaagd criticus van het systeem, dat hij ondanks
zijn kritiek fundamenteel accepteert. De documentatie over de ‘politische Bedeutung
dieses deutsch-deutschen Falles’ zoals de achterflap dit treffend noemt, gaat ondanks
de Gründlichkeit m.i. voorbij aan een van de belangrijkste oorzaken voor Biermanns
‘ausbürgerung’, n.l. de humorloosheid van zowel Biermann als zijn SED tegenspelers.
De dodelijke ernst waarmee de ideologie zowel door Biermann als door de SED
bedreven wordt, maakte dit conflict welhaast onvermijdelijk. De documentatie bevat
de scala van reacties die men gewoonlijk bij dergelijke gevallen van dissidentie
pleegt aan te treffen.
F. Nieuwenhof
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Wijsbegeerte
Paul Feyerabend, Wider den Methodenzwang. Skizze einer
anarchistischen Erkenntnistheorie
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1976, 443 pp., (geïll.), DM 30,De in het Duits vertaalde en met een inleiding en enkele nieuwe notities aangevulde
versie van Against Method. Het motto van Brecht dat Feyerabend benut is te mooi
om weggelaten te worden; het geeft bovendien exact aan in welke geestessfeer S.
zijn werk gelezen wenst te zien. Het luidt als volgt: Ordnung ist heutzutage meistens
dort, wo nichts ist. Es ist eine Mangelerscheinung. Hij gaat heftig te keer tegen het
ongefundeerde rationalisme van de wetenschapsbeoefening en theorie; daarom
pleit hij echter nog niet voor een irrationalisme. Integendeel zo lijkt het mij. Ook zijn
definitie en zijn gebruik van het begrip ‘anarchisme’ verklaren dit nader. Feyerabend
wil een anarchisme bedrijven dat meer aansluit bij het dadaïsme dan bij de ‘ernstige’
maatschappijbetrokkenheid die het begrip al te dikwijls en meer en meer kenschetst.
Voor hem gaat het om een gaya scientia, en hij noemt zijn werk dan ook een
‘pamflet’. Plezierig en irriterend om lezen; met prikkelende inzichten en provocerende
standpunten, vol boeiende polemische uiteenzettingen van hoog gehalte tegen
vooral Lakatos. Zuiverend, maar door de overdaad aan overtuigingsdrang, door zijn
wijdlopigheid en zijn repetitieve neiging vaak ook zijn doel voorbijschietend. Ik heb
dan ook het boek gelezen, zoals het me voorkomt dat het zelf door Feyerabend
geschreven is, half in ernst half in onernst, met lichtvoetige overtuiging. Maar ik
moet eraan toevoegen dat F's thesis, die er geen is - enkel een anti-methode tegen
de methode - mij van meet af aan ‘sympathiek’ was. Dat hij (bijna!) nergens ook de
neiging vertoont het metafysische als een alternatief voor te stellen, vind ik des te
bewonderenswaardiger! Beslist een boek waaraan velen zich zullen ergeren en dat
daarom in het Angelsaksische en Duitse taalgebied zeker op z'n plaats lijkt!
Eric De Kuyper

Geschiedenis
Prof. Dr. M.A.P. Meilink-Roelofsz e.a., De V.O.C. in Azië
Unieboek, Fibula Van Dishoeck, Bussum 1976, 243 blz., f 32,50
Dit boek heeft in twee opzichten iets bijzonders te bieden. Het behandelt de
Nederlands- (lees: die van de Verenigde Oostindische Compagnie) Aziatische
relaties, zoals die er in de 17e en 18e eeuw waren. Het bijzondere hieraan is dat
de traditionele, pas in de vorige eeuw goed tot ontwikkeling gekomen koloniale
geschiedschrijving, primair was gericht op de aanwezigheid in de Indonesische
archipel. Deze bundel gaat nu juist in op de banden van de V.O.C. met andere
gebieden in Azië. Een tweede punt dat het vermelden waard is, vormt het feit dat
het merendeel van de bijdragen in dit werk werden geschreven door buitenlandse
historici, die daartoe mede gebruik moesten maken van zich in ons land bevindende
archiefmateriaal. Met als gevolg dat zij zich dienden te bekwamen in het
oud-Nederlands. Geleerden uit India, Sri Lanka, Maleisië en Japan behandelden
zo resp. de compagnie-activiteiten in verband met Malabar en Suratte (de Westkust
van India), Ceylon en Coromandel (de Oostkust van India), Malakka, en Decima
(Japan). Een Amerikaanse sinoloog beschreef dit voor China. Achter ieder hoofdstuk
treft men een uitmuntende bibliografie aan. Hierbij valt op hoezeer men in genoemde
landen bezig is met, wat de inleidster noemt, het zoeken naar een eigen identiteit
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door middel van de bestudering van hun eigen geschiedenis en de relaties tot hun
vroegere koloniale machthebbers. Dit laatste geldt uiteraard niet voor Japan. De in
deze bundel opgenomen kaartjes laten nog eens zien dat het toenmalige kolonialisme
zich slechts beperkte tot handelscontacten met de kuststreken, dit in tegenstelling
tot de tijd van het moderne imperialisme en daarna. Bij voldoende belangstelling
zal men in overweging nemen een tweede deel van deze aard te doen verschijnen.
Hopelijk dan met wat meer bijdragen van Nederlandse historici. Op verschillende
universiteiten en onderzoekscentra doet men nl. sedert kort volop aan research met
betrekking tot de Europese expansie.
P.W. Schilpzand
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Godsdienst
Paul Mommaers, Wat is Mystiek? (Spiritualiteit 12).
B. Gottmer, Nijmegen/Uitg. Emmaus, Brugge, 1977, 139 blz., f 15,90.
De auteur van deze instructieve bijdrage is deskundige op het gebied van de
middeleeuwse Nederlandse mystiek en de invloed hiervan op de Franse spirituele
stromingen in de zeventiende eeuw.
In deze studie, die noch wetenschappelijk noch strikt theologisch wil zijn, geeft
de auteur een helder en concreet beeld van wat mystiek is. Hij doet dit aan de hand
van ervaringen van mystieken van wie hij bijzonder sprekende getuigenissen naar
voren haalt. De belangrijkste elementen van deze ervaringen worden genuanceerd
invoelend en tegelijk in een ordelijk overzicht beschreven. De schrijver sluit daarbij
aan op zijn in het Nederlands verschenen en reeds uitverkochte inleiding ‘Waar
naartoe is nu de gloed van de liefde? (Antwerpen-Brugge, 1973). Tevens zijn in
deze studie een tweetal reeds elders gepubliceerde, maar nu aangevulde artikelen
opgenomen over de houding van de mysticus tegenover actie en arbeid en
menselijke genegenheid. Ook hier worden mystieke ervaringen en beschrijvingen
van mystiek en niet in het minst door het deskundig en sober commentaar tot
welsprekende getuigenissen van een aan zichzelf onthecht leven in Gods
tegenwoordigheid. Deze bijdrage verdient terecht haar plaats in de verdienstelijke
serie Spiritualiteit onder redactie van de benedictijnerabdij van Egmond.
G. Wilkens

N.G. van Doornik, Franz von Assisi. Prophet und Bruder unserer Zeit
Herder Verlag, Freiburg 1977, 223 pp., DM 28,Deze Franciscus-biografie is een Duitse vertaling van het reeds in 1973 verschenen
Nederlandse origineel, uitgegeven door Gooi en Sticht, Hilversum. De succesvolle
Nederlandse uitgave - na twee jaar reeds aan een vierde druk toe - heeft de durf
versterkt tot het uitbrengen van een Duitse vertaling. Men hoeft geen spijt te hebben
deze biografie te hebben gelezen zonder nochtans het verlangen te blijven houden
naar een Franciscus-hagiografie met een minder actualiserende en begrijpbaar
makende tendens dit leven in contact te brengen met wat gemakshalve wordt
genoemd ‘de hedendaagse mens en zijn maatschappij’. De heilige uit Assisi is
daarvoor te uniek én heilig en wint slechts zó algemene geldingskracht voor de
navolging in alle tijden.
G. Wilkens

Karl Guido Rey, Darauf kommt es an. Über die Selbstverwirklichung
der Christen.
(Reihe Doppelpunkt) Kösel-Verlag, München 1976, 93 pp.
De Zwitserse psychotherapeut K.G. Rey verdedigt in dit boeiend werkje (op basis
van de gedachten van Carl G. Jung) de stelling dat de authenticiteit van christelijk
geloven gegeven is met de mate van menselijke zelfverwerkelijking. ‘Het godsdienstig
leven van een christen is recht evenredig aan de graad van het proces van zijn
zelfverwerkelijking’ (blz. 40). Uit de vele waardevolle suggesties in dit boekje noem
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ik er enige die mij vooral aangesproken hebben: de eigen geloofwaardigheid als
voorwaarde voor het geloven van anderen; de ‘psychische noodzaak van ritueel en
dogma’ (blz. 50); het belang van de ‘magische rest’ in de geloofsbeleving, ‘niet als
middel om de godheden te manipuleren maar als instrument van de ontmoeting
met Jezus Christus’ (blz. 54); een priesterbeeld dat moet beantwoorden aan de
‘archetypische Erwartung’ van de gelovigen, maar dan ‘bekeerd’ tot het voorbeeld
van Jezus en nooit gebruikt tot bevestiging van eigendunk en eigenbelang (blz.
56-59); ‘levend sterven’ als noodzakelijke weg naar zelfverwerkelijking in het
aanvaarden van en meester worden over het NU dat zijn zingeving ontleent aan de
toekomst en niet zozeer uit het verleden: de Kerk moet weer een kerk worden ‘van
levend stervenden die onderweg steeds weer opbreekt naar nieuwe mogelijkheden’
(blz. 79-89; 91). De beschouwingen in dit boekje richten zich met voorliefde tot
zielzorgers en theologen, maar kunnen iedereen helpen die oprecht zoekt naar een
verantwoorde geloofsbeleving in deze tijd.
S. Trooster
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Literatuur
Willy Spillebeen en Hubert van Herreweghen, Gedichten 1976.
Davidsfonds, Leuven, 1977, 60 blz., BF. 135.
Gedichten '76 herbergt een dertigtal dichters, geselecteerd uit een tiental tijdschriften.
De namen van Habakuk II de Balker, Gust Gils en Eddy van Vliet hebben we ook
in de bloemlezing van de voorbije jaren telkens aangetroffen. Bij de jongeren die
nog niet aan bundelen toe zijn dienen Wim Busink, Theo Jooren en L.H. Wiener
vermeld te worden voor het Noorden en Frans Deschoemaeker en Mark van den
Hoof voor het Zuiden. Opvallend is dat bijna één op drie gedichten de dood ter
sprake brengt. Van A.R. Holst zijn ook z'n laatste gedichten in Tirade opgenomen:
drie rauwe, markante doodsgedichten.
J. Gerits

B.F. Van Vlierden, De structuur van Guido Gezelles ‘Dien avond en die
rooze’ Uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, opgenomen in de reeks ‘Memorabilia’, Gent 1972,
48 pp.
Een zeer persoonlijke en vernieuwende ontleding van Gezelles meest omstreden
liefdesgedicht. Dit essay belicht vooreerst de complexe situatie waarin het gedicht
ontstond; een grammaticale analyse releveert de wil tot bevestigen en bestendigen
van Van Oyes en Gezelles samenzijn; datzelfde verlangen vond de auteur
weerspiegeld in het rijmschema en in de indrukwekkende muzikaliteit van het gedicht,
waarbij hij, in de hoop alles te verhelderen, wel zeer diep heeft gegraven in het
voorhanden zijnde klankenarsenaal. Tenslotte duidde hij met een bijna overtuigende
argumentatie, de symboliek van de roos en de betekenis van het intieme gesprek.
Een erudiet en zeer leesbaar essay dat ongetwijfeld meer toegang verschaft tot de
mysterieuze grootheid van dit gedicht.
J. Geens

C.N. Jonker, 'n Sleutel tot De Golem.
J. Couvreur, Den Haag, 1977, 89 blz., f 9,50.
In het genre van de fantastische en magisch-realistische literatuur behoort de roman
De Golem van Gustav Meyrink (1868-1932) ongetwijfeld tot de hoogtepunten. Met
op de achtergrond de oude joodse sage van de lemen mens, de golem, gaat het in
dit boek over de al dan niet bestaande tegenstellingen, althans niet altijd even scherp
te trekken grenzen, tussen goed en kwaad, tussen onsterfelijkheid en dood, tussen
werkelijkheid en droomwereld. In de legende heet het dat de golem tot leven wordt
gewekt om de joden tegen pogroms te beschermen. Meyrink gaat er in deze roman
van uit, dat in ieder mens de golem schuilt. Behalve door de uitermate geraffineerde
compositie van het boek wordt men ook getroffen door sfeertekeningen van het
Praag van rond de eerste wereldoorlog. De argeloze lezer zal niet zo veel oog
hebben voor de vele dubbelgangermotieven en symbolieken, die in het verhaal
voorkomen. Wel vooral op dit laatste gaat ‘'n sleutel tot De Golem’ in. Jonker geeft
ieder in het boek - beslist geen sleutelroman - optredend personage een duiding.
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Zo symboliseert Athanasius Pernath de goddelijke mens, Rabbijn Hillel de wijsheid,
de student de wetenschap. Maar ook o.a. de hebzucht, de wellust, de spot en de
slimheid spelen op die manier hun rol door middel van personificaties. Gelukkig
vindt de auteur blijkens de gekozen titel, dat het hier om een en niet de sleutel gaat,
daarmee de mogelijkheid openlatend voor een ieder die de Golem en het andere
belangrijke werk van Meyrink leest (De Engel van het Westelijk venster, Het groene
gezicht en De witte dominicaan m.n.) om tot een eigen interpretatie te komen.
Overigens moet de waarde van Jonkers studie eigenlijk slechts worden gezocht in
de aanduiding die het geeft n.l. er zit nog meer achter dan de toch al zeer intrigerende
inhoud doet vermoeden. Voor opvattingen, zoals die op blz. 21, over de relatie
tussen Hitler en de golem te berde gebracht worden kan ik evenwel, ook als
liefhebber van het literaire genre waarover we het hier hebben, op zijn zachtst
uitgedrukt, weinig waardering hebben.
P.W. Schilpzand
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Theater
Winfried Freund, Die Bürgerkomödien Carl Sternheims
Wilhelm Fink, München 1976, 144 pp., DM 19,80.
Klaus Petersen, Georg Kaiser: Künstlerbild und Künstlerfigur
(Kanadische Studien zur deutschen Sprache und Literatur Bd. 15)
Herbert Lang, Bern / Peter Lang, Frankfurt 1976, 130 pp., sFr. 27,50.
Freund die in wat eigengereide vorm alleen de Heldenleben-komedies van Sternheim
belangrijk acht in diens oeuvre, houdt zich fenomenologisch bezig in haar overigens
voortreffelijke analyse, waar m.i. de gevolgde methode bepaald ook
gedragsanalytisch genoemd kan worden. Het resultaat is echter overtuigend:
Sternheim schrijft in deze burgerdramatiek een uitdagend, uithollend zelfportret van
de Duitse doorsnee-burger - met - bezitsdrang (kapitaal én macht) door deze burger
afstandelijk-koel zichzelf in scène te laten zetten in paradigmatische situaties.
Systematisch speurt ze elk vitaal deelgebied van het drama af (personages, dialoog,
handeling, tijd en ruimte, spreekstijl) en weet aan te tonen dat elk aspect een
structureel-fundamentele functie heeft in de alles beheersende satrisch-kritische
intentie. Petersen weet eveneens verse factoren aan te dragen in het altijd nog
moeizame Kaiser-beeld; door een scherpe analyse van zijn dagboeken en brieven
restaureert hij Kaisers idee van de kunstenaar en diens opdracht, een vrij vaak
pathologische zelfmarteling die dan in wisselende stemmingen in de drama's
geprojecteerd werd en zo een heterogeenlabiel inhoudsbegrip heeft opgeleverd.
Deze verwarrende verscheidenheid wordt door S. op aanvaardbaar-sluitende wijze
tot een eenheid-in-wankelen verklaard.
C. Tindemans

Peter Hacks, Ausgewählte Dramen 2
Aufbau, Berlin-Weimar, 1976, 499 pp., DDR 12,- M
De (in de D.D.R.-receptie) controversiële toneelauteur P. Hacks wordt hier
vertegenwoordigd met een doorsnee van zijn oeuvre die de motieven van deze
humeurige beoordeling duidelijk maken. In Das Volksbuch vont Herzog Ernst (1953)
valt een brutale imitatie van Brechtse werkprincipes op, in Die Sorgen und die Macht
(1962) de openhartige kritiek op misstanden in de socialistische opbouw. Van
Margarete in Aix (1966) geeft hij ongenuanceerd de actualiteitsaspecten prijs en
tracht hij een combinatie aan te gaan van ideologische consequentie en socialistische
klassiek-voor-deze-tijd, nog versterkt aangebracht in Prexaspes (1968) en Ein
Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe (1974). Dat hij
opereert met een drastische poëtica van eigen observantie en tegelijk
wereldbeschouwelijke (marxistische) correctheid, wordt negens een hindernis voor
zijn dramaturgische persoon, zijn vaardige theatraliteit, zijn situatie- én
woordspelerige humor, zijn grimmige én uitbundige ironie van zowel idee als praxis.
C. Tindemans

Rita Böttcher-Wöbcke, Komik, Ironie und Satire im dramatischen Werk
van Wole Soyinka
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(Hamburger Philologische Studien 49) Helmut Buske Verlag, Hamburg,
1976, 290 pp., DM 34,De Nigeriaanse toneelauteur W. Soyinka (1934-) staat aan de top van de Afrikaanse
dramaturgie in het Engels, waarbij zijn oeuvre gekenmerkt wordt door zowel het
bewustzijn van de autochtone conventie als de geschooldheid in Europese traditie.
S. wil echter meer dan alleen een presentatie van deze pionier en wenst meteen
een aantal gesofisticeerde eigenschappen in zijn produktie aan te duiden. Dat
gebeurt toch al te moeizaam, vooral nog omdat haar werkbegrip ‘ironie’ onvoldoende
accuraat wordt; wat ze vanuit deze ironie-interpretatie aan maatschappijkritiek
achterhaalt, lijkt me veeleer pedagogisch-positieve programmatie, herhaaldelijk
subtiel uitgebouwd tot een oproep voor politiek handelen binnen de gewijzigde
voorwaarden. Het best is nog de inleiding die het Afrikaanse ‘theater’ presenteert,
een term die in onze begripsopvatting slechts zelden van toepassing lijkt op de
Afrikaanse vormen van spelritualiteit, en die ook de te vaak parafrastische analyse
boeiend houdt omdat
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S. (na H. Jahn) nagenoeg de enige is (buiten het Angelsaksische gebied) die deze
nieuwe tendensen in postkoloniale literatuur nagaat (waar de Fransen dan weer de
oude Franse wingewesten monopoliseren).
C. Tindemans

Kunst
Otto Dicke en Hans Bouma, Noem haar lichaam bij de naam
Bosch & Keuning, Baarn 1977, 16 illustraties en 16 blz. tekst, f 16,50
Van de ook door zijn landschappen bekende tekenaar Otto Dicke 16 uitstekend
geschetste afbeeldingen van het vrouwelijk naakt in al haar bekoorlijkheid en
kwetsbaarheid.
De prachtige bijgaande teksten van Hans Bouma benaderen de vrouw zoals zij
in haar diepste wezen is. Een samenwerking van twee kunstenaars die elkaar op
voortreffelijke wijze aanvullen.
A.M. Staphorst-Lesger

Gerrit Komrij, Horen, Zien en Zwijgen
De Arbeiderspers, Amsterdam 1977, 214 pp.
De inleiding eindigt met het woordje ‘wraak’ een gevoelen dat het hele boek door
zal worden bespeeld. Een natuurlijk opkomend sentiment van een intellectueel die
gedurende een heel jaar, dag aan dag, naar de Nederlandse televisie heeft (moeten)
zitten kijken. De wraak van een literair tegenover het beeld-medium? Eerder het
verweer van een intelligent, kritisch, schamper mens ten opzichte van een afvlakken
en alles vervlakkend medium, dat van de auteur de welgekozen naam kreeg van
‘treurbuis’. Deze scherpe en venijnige, vitaalafreagerende korte stukjes, geschreven
als dagelijkse bijdrage voor een krant (de NRC) krijgen, zo gebundeld, alle kwaliteiten
van een briljant geschreven polemisch essay: voor het eerst krijgt men de indruk
dat iemand zijn gevoelens uit en zegt wat hij werkelijk voelt, denkt over en van het
medium. Tevens is het een sublieme satire op wat men met een verouderd (!) woord
het ‘gesundes Volksempfinden’ zou kunnen noemen; de afweer van een dissident
tegen de massificatie. Een van de meest vitale dingen die er over het medium
geschreven zijn. Maar een gevoelen van onmacht laat de lezer niet los: hij weet en
beseft dat de treurbeus zo monolytisch is dat niets haar in het gedrang kan brengen:
noch de exacte analyse, noch de wetenschappelijke kritische benadering via
cijfermateriaal (wat hier niet gedaan wordt), noch de onverbiddelijke attaque. ‘Le
ridicule ne tue pas’; integendeel, in het geval van de televisie is het zelfs een bron
van bestaan en van verder leven. Dat schijnt Komrij niet te (willen) beseffen; maar
zelfs als Don Quichot blijven zijn steken en aanvallen zinvol... echter enkel begrijpelijk
en voelbaar voor medevoelenden.
Eric De Kuyper

J.J. Mostard en Wim Verboven, Spoken en Kastelen in Europa.
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 127 blz., f 35,-.

Streven. Jaargang 31

Er zijn veel spookverhalen in omloop, die meestal hun oorsprong vinden in vroegere
gebeurtenissen, zij hangen nauw samen met folklore, tradities en de omgeving waar
zij zijn ontstaan.
De meeste geschiedenissen spelen zich dan ook af in woeste berglandschappen,
kastelen, ruïnes en afgelegen landhuizen. Allemaal plaatsen die tot de verbeelding
spreken.
Soms denkt men aan massasuggestie of occulte verschijnselen, maar een
betrouwbaar wetenschappelijk bewijs van het al of niet bestaan van spoken en
schimmen is nog niet geleverd.
J. Mostard heeft zich de moeite getroost door geheel Europa te zwerven en de
meest bekende verhalen op te schrijven; zij zijn dikwijls romantisch,
huiveringwekkend, pervers, maar altijd boeiend. Wim Verboven geeft evenals in het
boek Spoken en Kastelen in Nederland met veel fantasie en tekenvaardigheid
gestalte aan deze demonische figuren.
Belangrijk is dat met deze uitgave de spookverhalen en legenden bewaard en
doorgegeven worden.
A.M. Staphorst-Lesger
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Kagie, Rudie, Arbeid maakt ziek. Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 163 blz., f
21,50.
Laqueur, Walter, Terrosrism. Weidenfeld and Nicolson, London, 1977, 277 pp.,
£8,50.
Lenné, Raphael en G.T. Haneveld, Niet meer depressief. L.J. Veen,
Wageningen, 1977, 166 blz., f 16,25.
Schmid, Sil, Freiheit heilt. Bericht über die demokratische Psychiatrie in Italien.
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1977, 126 pp.
Tol, D. van, De dood als keuze. Boom, Meppel, 1977, 176 blz., f 24,50.
Valotton, Mion, L'enfant et l'animal dans l'éducation. (Orientations/E3)
Casterman, Paris/Tournai, 1977, 168 pp., BF. 325.
Vial, Jaen, La pédagogie: pour qui? pour quoi? La famille et l'école aujourd'hui.
(Orientations/E3) Casterman, Paris/Tournai, 1977, 224 pp., BF. 395.

Sociale wetenschappen
Baeck, Louis, De ekonomische en politieke verschuivingen, morgen. (keurreeks
134, 1977-1). Davidsfonds, Leuven, 1977, 184 blz., BF. 280.
Burger, Angelika und Gelinde Seidenspinner, Jugend unter dem Druck der
Arbeitslosigkeit. Juventa Verlag, München, 1977, 174 pp., DM. 16,-.
Cauwelier, Dolf en Annita Devos, Mensen voor mensen. Gesprekken met
welzijnswerkers. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1977,
134 blz., BF. 295.
Cornu, Marcel, Libérer la ville. (Synthèses contemporaines). Casterman,
Paris/Tournai, 1977, 260 pp., BF. 435.
De Noordzee. Katernen 2000, Amersfoort, 1977/8, 35 blz., f 3,50.
Hovens, Pieter, Indianen van Noord-Amerika. (Terreinverkenningen in de
Culturele Antropologie). Van Gorcum, Assen, 1977, 125 blz., f 21,50.
Joyeux, Maurice, L'anarchie dans la société contemporaine, une hérésie
nécessaire?. (Synthèses contemporaines). Casterman, Paris/Tournai, 1977,
192 pp., BF. 325.
Projektgruppe Jugendbüro. Subkultur und Familie als Orientierungsmuster.
Juventa Verlag, München, 1977, 205 pp., DM. 18,-.
Raalten, F. van, Individu en maatschappij. Wereldvenster, Baarn, 1977, 150
blz., f 17,50.
Schulze, Gerhard, Politisches Lernen in der Alltagserfahrung. Juventa Verlag,
München, 1977, 227 pp., DM. 22,-.

Wijsbegeerte
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Durkheim, Emile, Over moraliteit. Boom, Meppel, 1977, 144 blz., f 19,50.
Husserl, Over de oorsprong van de Meetkunde. (Dixit). Wereldvenster, Baarn,
1977, 127 blz., f 19,50.
Messing, Marcel, Symboliek, sleutel tot zelfkennis. Van Gorcum & Co, Assen,
1977, 215 blz., f 22,50.
Wittgenstein, Ludwig, Vermischte Bemerkungen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.,
1977, 162 pp., DM. 10,80.

Politiek
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, Hrsg. Zurück zu den Tatsachen! Mit Illusionen ist
kein Staat zu machen. Herderbücherei Initiative, Herder, Freiburg, Basel, Wien,
1977, 177 pp., DM. 5,-.
Ramaer, Hans, De piramide der tirannie. Anarchisten in Nederland.
Wetenschap-
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pelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1977, 223 blz.

Geschiedenis
Schama, Simon, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands
1780-1813. Alfred A. Knopf, New York, 1977, 746 pp.
Wilson, Dick, Mao-Tse-Tung in the Scales of History. Cambridge Univ. Press,
London, 1977, 331 pp., £10,50, Paperback £3,50.

Godsdienst
Gascoigne, Bamber,
De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie. Elsevier, Amsterdam,
1977, 304 blz., f 42,50.
Holladay, William, Jeremia. Profeet die nóg spreekt. Vlaamse
Bijbelstichting/Katholieke Bijbelstichting, Leuven/Boxtel, 1977, 133 blz.
Léon - Dufour, Xavier, Wörterbuch zum Neuen Testament. Kösel Verlag,
München, 1977, 464 pp., 4 krtn., DM. 48,-.
Moingt, J., Wat voorbij is, is voorbij. Gooi & Sticht, Hilversum, 1977, 88 blz., f
10,90.
Navé, Pnina, Gij, onze Vader. Joodse gebeden voor christenen. Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1977, 124 blz., f 11,90.
Scheffzyck, Leo, Schwerpunkte des Glaubens. Johannes Verlag, Einsiedeln,
1977, 528 pp., DM./SF. 59.
Watts, Alan W., Zen-boeddhisme. (Universum reeks). Bert Bakker/Contact,
2

Amsterdam, 1976 , 169 blz.
Zink, Jörg, Weet u de weg. Het doel van ons bestaan. Gooi & Sticht, Hilversum,
1977, 135 blz., ill.
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[1978, nummer 6]
Streven
maart 1978
Inhoud
V. Cosmao, De universele bestemming van de goederen 483
Het matig enthousiasme voor een rechtvaardiger verdeling van de aardse goederen
tussen alle naties is er in de industrielanden beslist niet op vooruitgegaan, sinds zij
hun jongste economische crisis kennen. Toch moet het proces van een vrijwillige
herverdeling - op straffe van een catastrofe - dringend doorgang hebben en de
christelijke Kerken zijn het aan hun eigen boodschap verplicht de collectieve
bewustwording van die evidentie met alle kracht te bevorderen. Na de artikelen van
L.H. Janssen, H. Buelens en R. Van Straelen willen we ook de sociale inzichten
van de Kerk in verband met de herverdeling van rijkdom en macht in het licht stellen.

Roger Riddell S.J., De ‘bevrijding van de theologie’ toegepast op
Rhodesië 489
In het vorige nummer heeft de auteur de gedachten van Segundo uiteengezet over
de verhouding tussen de ‘theologie’ en de ‘ideologieën’. Daarin werd de noodzaak
bepleit van een partijkiezen in de actuele situatie. Thans past hij deze ideeën toe
op de situatie van de Kerk in Rhodesië, waarin hij de bisschoppen vooral hun
onpartijdigheid en hun afwijzen van alle geweld verwijt. In het volgende nummer
geven wij het antwoord van de Rhodesische bisschoppen, waardoor deze discussie
een afronding krijgt.

L.L.S. Bartalits, Belgrado en de mensenrechten. Eerste fase 502
Het nakomen van de Slotakte van Helsinki is het onderwerp van een veelomvattende
en deprimerende documentatie, verzameld door de ‘Commission on Security and
Cooperation in Europe’. Dit rapport geeft de auteur aanleiding om een tussenbalans
op te maken, terwijl de conferentie van Belgrado doorgaat.
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G. Posson, De romanwereld van Gabriel García Márquez 507
Praktisch het gehele oeuvre van de Columbiaan G.G. Márquez is thans in
Nederlandse vertaling toegankelijk. Daardoor vallen nog duidelijker dan voorheen
de continuïteit en de coherentie op van de thematische en stilistische behandeling,
al blijven de vertalingen zelf daarbij wel eens in gebreke. Ofschoon Márquez' grondig
pessimisme binnen de Latijnsamerikaanse politieke context is ontstaan, kan men
zijn literair werk onmogelijk in het keurslijf van zijn of enig ander politiek engagement
gevangen houden.

Paul Casparie, Kitsch 517
De auteur begint zijn uiteenzetting met de uitdagende stelling: kitsch is kunst die
door de elite verafschuwd wordt. Na een groot aantal ons allen overbekende
voorbeelden is zijn conclusie: Kitsch zet even een deur naar een wereld van
ongekende waarden op een kier... Even wordt men deelgenoot van de dromen van
de onbekende mens.

H. Jans, Orde uit wanorde. I. Prigogine, Nobelprijswinnaar Chemie 1977
527
Nogal onverwacht heeft de Nobelprijs Chemie 1977 opnieuw de aandacht gevestigd
op een haast uitzichtloos probleem (waaraan J. Monod een paar jaar geleden een
heel betwistbare ‘oplossing’ had gegeven): hoe is het ontstaan van alsmaar ordelijker
- vnl. levende - structuren te verzoenen met de goed gedocumenteerde en
gefundeerde wetten van de klassieke thermodynamica, die een onvermijdelijke
toename van de wanorde voorspellen? Prigogines nieuwe benadering onthulde al
enkele van de specifieke wetmatigheden die de mogelijke en waarschijnlijke evolutie
van wanorde naar (meer) orde helpen verklaren.

F. Boenders, Psychoanalyse vandaag. Gesprek met Alexander
Mitscherlich 539
In gesprek met de Duitse tenor van de orthodoxe psychoanalyse peilt de auteur
naar de stand van die wetenschap in Duitsland en naar haar relaties met andere,
voornamelijk Amerikaanse en Franse tendensen en kritieken. Met klem verdedigt
A. Mitscherlich de authentieke Freudiaanse analyse, die volgens hem nog steeds
in staat is om zowel haar onderzoeksveld te verruimen als haar interpretatietechniek
te vernieuwen.

Tjeu van den Berk, Als men in de verkeerde trein stapt... 549
De laatste bisschoppensynode heeft zich bezig gehouden met het probleem van
de katechese. De kritiek van de auteur concentreert zich vooral rond de vaststelling
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dat men bij de huidige situatie niet meer als vanzelfsprekend mag uitgaan van de
geïnteresseerdheid en zeker niet van een verlangen naar medeverantwoordelijkheid
in de Kerk van de aangesprokenen. Door deze situatie niet voldoende onder ogen
te zien slagen de bisschoppen er niet in een werkzame oplossing te bieden voor
het vraagstuk van de geloofsverkondiging.
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De universele bestemming van de goederen
V. Cosmao O.P.
Op hun zesde Algemene Vergadering (1/5/1974) hebben de Verenigde Naties een
verklaring uitgegeven over een nieuwe economische wereldorde: hoe komen wij
tot een vrijwillig aanvaarde herverdeling van produktie, inkomen en macht in de
wereld? Alle daaropvolgende internationale conferenties hebben geprobeerd dat
probleem nader te omschrijven en er oplossingen voor te zoeken. Nu het ernaar
uitziet dat de onderhandelingen aan het mislukken zijn door het gebrek aan politieke
wil van de industrielanden - dat is althans de mening van de Derde Wereld - is het
misschien nog tijd om ons af te vragen of de christelijke kerken enige bijdrage kunnen
leveren tot een antwoord op die uitdaging.
Men begint er zich inderdaad rekenschap van te geven dat een van de voornaamste
hinderpalen van ideologische aard is: de vanzelfsprekendheid van het bestaande
internationale systeem, zoals dat gegroeid is uit het samenspel van kolonisatie en
industrialisatie, is namelijk in zijn onbewuste fundamenten nog steeds onaangetast
gebleven. De concentratie van macht en rijkdom wordt nog altijd als een ‘evidentie’
beschouwd door diegenen die er wel bij varen.
Wel beginnen zij in te zien dat zij boven hun stand leven. Maar zolang zij die
vanzelfsprekendheden en gevestigde ideeën, waar iedereen onbewust belang bij
heeft dat ze onbesproken blijven, niet bespreekbaar maken en op de helling durven
zetten, blijft de sociale dynamiek geblokkeerd. Toegeven dat men boven zijn stand
leeft, zou immers tot de erkenning moeten leiden dat anderen, elders in de wereld,
daarvoor dan het gelag betalen en dat men bijgevolg, hoe dan ook, ooit wel eens
zal moeten verzaken aan de eindeloze stijging van het eigen welvaartspeil.
In de strijd om de macht of de tegenmacht heeft niemand er, op korte termijn,
belang bij die bewustwording te verhaasten: ze druist te sterk in tegen de gangbare
denkgewoonten en gedragingen. En ongeluksprofeten vinden toch altijd weinig
gehoor, al geeft de geschiedenis hun later meestal gelijk. De christelijke kerken
echter beschikken vaak over een gehoor dat ruimer is dan hun eigen religieus
geïnteresseerd publiek. Daarom zijn zij misschien beter in staat om al wie horen
wil, waarheden voor te houden die men niet
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zo graag hoort, maar die men vroeger of later toch onder ogen zal moéten zien.
Daar komt bij dat de kerken zelf betrokken zijn geweest bij de opbouw van het
bestaande systeem dat, met het oog op een rechtvaardiger verdeling van goederen
en macht, dringend aan verandering toe is: vooruitgang van de beschaving hebben
zij zonder meer geïdentificeerd met evangelisatie en zo hebben zij ertoe bijgedragen
een aantal van die vanzelfsprekendheden waarop het systeem berust, in te prenten
en in stand te houden. Willen zij consequent blijven met hun boodschap, dan zijn
zij genoodzaakt nu ertoe bij te dragen die vanzelfsprekendheden af te breken en
er nieuwe voor in de plaats in omloop te brengen: evidenties die deel uitmaken van
hun collectief geheugen, maar die niet meer werkzaam zijn in de maatschappij van
vandaag. De kerken kunnen dat, omdat zij in die maatschappij voor een deel toch
altijd nog een ideologische macht vertegenwoordigen.

Grondprincipe
Een van die verdrongen evidenties is de universele bestemming van de goederen,
een grondprincipe van elke christelijk geïnspireerde ethiek. Paulus VI heeft daar
uitdrukkelijk aan herinnerd in de encycliek Populorum progressio. Het loont de
moeite die tekst even te herlezen: ‘“Vervult de aarde en onderwerpt haar”: vanaf de
eerste bladzijde leert de bijbel ons dat de gehele schepping bestaat voor de mens.
Op hem rust de plicht zijn verstandige krachten in te zetten om haar door zijn arbeid
produktief te maken en om zo te zeggen te voltooien tot zijn eigen voordeel. Als de
aarde gemaakt is om iedereen middelen van bestaan en de instrumenten van
vooruitgang te verschaffen, dan heeft dus ieder mens het recht er te vinden wat
voor hem noodzakelijk is. Het laatste Concilie heeft eraan herinnerd: “God heeft de
aarde met alles wat zij bevat, bestemd voor het gebruik van alle mensen en volken,
zodat de goederen van de schepping op billijke wijze ten goede moeten komen aan
allen volgens de regels van de rechtvaardigheid, verbonden met de liefde”. Alle
andere rechten, welke die ook zijn, ook die betreffende eigendom en vrije handel,
zijn daaraan ondergeschikt: zij moeten de verwezenlijking hiervan dus niet
belemmeren, maar integendeel vergemakkelijken, en het is een zware en dringende
sociale plicht ze terug te brengen tot hun oorspronkelijke bedoeling’ (no 22).
Met deze woorden werd een wel heel traditionele doctrine nog eens ingescherpt.
In de joods-christelijke openbaring had die leer zich ontwikkeld dank zij voortdurende
inspanningen om de maatschappelijke praktijk anders te richten, tegen haar
‘spontane’ neiging in om structuren van ongelijkheid in de maatschappelijke
verhoudingen in te bouwen. Met een beroep op het gelijkheidsideaal van het
nomaden- en patriarchale verleden, verdedigden de profeten het recht van de armen,
de zwakken, de weduwen en wezen
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tegen al wie grond en goederen inpalmden. De wet zelf voorzag ‘kunstmatig’
aangebrachte breuken in de mechanismen die ongelijkheid voortbrengen en
instandhouden: ter gelegenheid van een sabbat- of jubileumjaar werden de akkers
teruggegeven aan wie ze hadden moeten afstaan, werden de schulden
kwijtgescholden, werden de slaven in vrijheid gesteld...
Volkomen in de lijn van deze joodse praktijken, die optornden tegen de ‘natuurlijke’
inertie van de sociale structuren, hebben de Kerkvaders het principe van de
universele bestemming van de aardse goederen radicaal ernstig genomen. Wie het
noodzakelijke ontbeert, heeft het recht het daar te nemen waar het te vinden is.
Paulus VI citeerde Ambrosius: ‘Niet van uw bezit deelt gij de gaven uit aan de arme,
gij geeft hem wat hem toebehoort. Want wat gemeenschappelijk is gegeven ten
gebruike van allen, dàt eigent gij u toe. De aarde is aan iedereen gegeven en niet
uitsluitend aan de rijken’ (Populorum Progressia, no 23).
Beweren dat de arme recht heeft op zijn dagelijks brood, heeft geen enkele zin
als de maatschappij zo georganiseerd is, dat zij hem geen enkele mogelijkheid biedt
om dat recht te laten gelden. Als het principe onbetwistbaar is, wordt elke
samenleving betwistbaar die de uitoefening van dat principiële recht onmogelijk
maakt.
In de joods-christelijke traditie vindt dat recht van de arme zijn grond in God zelf:
alles is van God, en voor God is de mensheid één. De symboliek in de figuur van
Adam en van Christus stempelt de hele mensheid, in haar relatie tot God, tot ‘diens
éne zoon’ - ‘in Christus zijt gij allen één’ (Gal. 3, 28) -, tot het éne subject van de
geschiedenis, tot de éne bestemmeling van de goederen die nodig zijn om in
menselijkheid te bestaan. Dat inzicht is dus allerminst een soort ethisch aanhangsel
van het geloof in God: de betekenis zelf van Gods Woord, van Gods bedoeling staat
hier op het spel. Wie ‘God’ zegt, zegt dat de mensheid voor God één en dus solidair
is.
Als de aarde toevertrouwd is aan die radicaal éne en solidaire mensheid om ze
te bewerken en het levensnoodzakelijke te laten voortbrengen, dan is de universele
bestemming van de goederen een primaire waarheid en een evidentie die de
verhouding van de mens tot de natuur fundeert. Als de mensheid slechts bestaat
dank zij die transformatie van de natuur, dan is zij in dat scheppend werk collectief
één en solidair zoals zij dat voor God is. De arbeid van allen is bestemd om te
voorzien in het levensonderhoud van allen.

Overwinning
Meer nog dan een stel normen die voorschrijven hoe een gelovige zich te gedragen
heeft en meer dan louter utopische declaraties is het spreken over God in radicale
tegenspraak met de universele ervaring van de maatschappijstructuren die de
ongelijkheid in de hand werken, net zoals de openbaring van een God die doden
tot leven wekt, in tegenspraak is met de universele
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ervaring van de dood. Maar juist zoals die ontkenning van de dood geen vlucht is
in de onwerkelijkheid, maar een overwinning van het leven op de werkelijkheid van
de dood en de angst die deze oproept, zo is ook de weerstand tegen de ongelijkheid,
in christelijk perspectief, een weerstand tegen de inertie die naar de dood leidt. In
de wereld zoals die sinds de 16e eeuw werd gestructureerd, wordt die dodelijke
inertie heel concreet vertaald in een verdeling van de aardse goederen die
omgekeerd evenredig is met die van de bevolking. En alle beschikbare cijfers tonen
aan dat die ‘natuurlijke’ trend onomkeerbaar is: de mensheid valt uiteen in een
minderheid die proportioneel alsmaar kleiner en rijker, en een meerderheid die
alsmaar groter en armer wordt. Iedereen is het erover eens dat die trend dodelijk
is, niet alleen voor hen die er letterlijk aan doodgaan omdat hun het
levensnoodzakelijke ontbreekt, maar ook voor de anderen, die bedacht moeten zijn
op een onvoorspelbare en onvoorstelbare ramp. In een zee van ellende moét een
eiland van rijkdom vroeger of later worden overspoeld.
Het is tegen die trend, die even onverbiddelijk lijkt als de fysische entropiewet,
dat men wel iets zal moeten ondernemen voor het tot een catastrofe komt, een
catastrofe die alleen al door het falen van de natuur (een reeks mislukte oogsten
b.v.) uitgelokt kan worden. Iedereen erkent dat het niet de technische middelen zijn
die in gebreke blijven, maar de politieke wil. Maar waar kan die vandaan komen?
In de loop van de geschiedenis zijn er herhaaldelijk bewegingen voor meer gelijkheid
opgestaan die zich radicaal afzetten tegen de praktijk en de taal van de Kerk, maar
die in overeenstemming waren met haar oorspronkelijke dynamiek. Tot nog toe
echter is het principe van de universele bestemming der goederen niet bij machte
gebleken om een collectieve weerstand in het leven te roepen tegen een wereld
die structureel de ongelijkheid in stand houdt. Op dezelfde manier blijkt nu ook het
voorstel van de Derde Wereld om de produktie en de produkten uit vrije wil billijk te
verdelen, op zichzelf alleen niet overtuigend genoeg te zijn om het bestaande
systeem in beweging te brengen. Mocht er echter een verbond tot stand komen
tussen dat voorstel van de Derde Wereld en het aloude principe van het gelijke
recht van allen, dat een structurerend bestanddeel is van de christelijke traditie, dan
is dat verbond wellicht in staat een georganiseerde weerstand tegen de inertie van
het systeem op gang te brengen.

Bewustwording
Een vrijwillige reorganisatie van de wereld is immers niet mogelijk zonder een
collectieve bewustwording, niet alleen van de groeps- en regionale belangen, maar
vooral van het algemene belang; en het is niet a priori evident dat de belangen van
de industrielanden en die van de ontwikkelingslanden
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op lange termijn complementair zullen zijn: nu al blijken ze op dramatische wijze
onverenigbaar te zijn door de ‘verstoringen’ die ze in de industrielanden
teweegbrengen.
Willen de evidenties van het christelijk bewustzijn weer vat krijgen op de
werkelijkheid en weer voldoende mobiliseringskracht ontwikkelen, dan is het niet
voldoende, mét de oorspronkelijke traditie, alsmaar te herhalen dat de arme recht
heeft op zijn dagelijks brood. Zij die thans van honger omkomen, zijn niet in staat
het voedsel dat zij nodig hebben om te overleven te gaan halen waar het te vinden
is; ze moeten geduldig wachten tot iemand bereid is het hun te leveren. Wij moeten
nieuwe wegen vinden om dat recht van de armen weer vanzelfsprekend te maken.
In een economie die steeds meer een wereldeconomie wordt en haar contradicties
opstapelt, is er geen andere weg dan die van de vrijwillige herverdeling van de
goederen en dus van de produktie, het inkomen en de macht. De reorganisatie van
de wereld is de onmisbare voorwaarde om de universele bestemming van de
goederen in werkelijkheid om te zetten.
Zo ontmoeten hier elkaar op een paradoxale wijze het initiatief van de arme landen,
die door de expansie van de christenheid (die thans volop aan het afbrokkelen is)
in hun onderontwikkeling gehandhaafd werden, en de christelijke idee van het recht
van de armen om zelf het initiatief in handen te nemen! De omwenteling van het
bestaande systeem door de machtsovername van de door hun afhankelijkheid
machteloze landen is op een nieuwe, geactualiseerde manier hetzelfde als de
radicale contestatie van de toenmalige maatschappij door de joods-christelijke
vanzelfsprekendheden. Sinds het christendom, door een samenloop van historische
omstandigheden, de ‘burgerlijke godsdienst’ van het Westen is geworden en
eeuwenlang als de voornaamste legitimatie van de westerse maatschappij is gaan
fungeren, hebben de vanzelfsprekendheden hun werkzaamheid verloren. Het initiatief
van de armen dwingt de Kerk nu tot haar oorspronkelijke waarheid terug te keren.
Indien de Kerk die uitdaging aanvaardt, kan zij opnieuw die evidenties in omloop
brengen die nu, doordat ze verduisterd zijn, het initiatief van de armen niet kunnen
ondersteunen.
Het is dus echt op een historisch moment, in de internationale actualiteit, dat de
Kerk zich uitgedaagd ziet om naar haar eigen bronnen terug te keren. Nog voor ze
tot leerstellige stellingnamen komt, moet ze in de allereerste plaats die evidenties,
de primaire waarheden, de meest radicale betekenisinhouden van Gods Woord
opnieuw ontdekken, om zowel haar taal als haar praktijk opnieuw geloofwaardig en
betekenisvol te maken. Alleen op die voorwaarde kunnen de ideologische barrières
uit de weg geruimd worden op de weg naar de noodzakelijke transformatie van het
bestaande systeem dat de verhoudingen regelt tussen meer en minder
geïndustrialiseerde landen, landen die door de technische ontwikkelingen dichter
bij elkaar gebracht, door inkomen en macht steeds verder uit elkaar gehaald worden.
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Alleen op die voorwaarde kunnen wij weer zo over God of over Godservaring gaan
spreken, dat dit spreken een betekenis krijgt voor de wereld. Als God spreekt, zegt
Hij het tegenovergestelde van wat er gebeurt in een wereld die de logica van de
structurele ongelijkheid huldigt. Als God spreekt, tekent Hij verzet aan tegen de
wereld. Hij is met hen die de wereld willen veranderen.
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De ‘bevrijding van de theologie’ toegepast op Rhodesië
Roger Riddell S.J.
Het huidige conflict tussen Kerk en Staat in Rhodesië is terug te voeren op het
pastorale schrijven uit 1959 van Bisschop Lamont Het Gekochte Volk, waarin voor
het eerst een bisschop de aandacht vestigde op het weigeren van rechten aan de
Afrikaanse meerderheid. Twee jaar later publiceerden alle bisschoppen hun eerste
gezamenlijk pastorale schrijven Vrede door Recht, waarin zij het raciale onrecht
aan de kaak stelden. Sindsdien zijn er minstens veertien gezamenlijke verklaringen
opgesteld door de Rhodesische Katholieke Bisschoppenconferentie, alsmede een
toenemend aantal individuele uitspraken van bisschop Lamont, die gaan over de
toenemende vijandigheid in de relatie tussen Kerk en Staat alsook de steeds groter
wordende vastberadenheid van de bisschoppen om zich uit te spreken tegen het
onrecht.
Sommige van deze verklaringen waren zeer openhartig in hun veroordeling van de
politiek van de Rhodesische regering, zoals die uit 1969: ‘de voorstellen voor de
nieuwe grondwet zijn in vele opzichten volstrekt in tegenspraak met de Christelijke
leer en we moeten ze daarom verwerpen en volledig veroordelen ter wille van ons
eigen volk en van alle mensen die van goede wil zijn’.
Maar de Kerk heeft meer gedaan dan slechts haar bezwaren uiten, zij is ook
opgetreden tegen ongerechtigheden door de wet te trotseren op twee gebieden.
De Kerk was ongehoorzaam aan de wet door te weigeren vergunningen aan te
vragen voor haar blanke leden om te gaan werken in de zwarte gebieden en in het
algemeen de zwarte gebieden te ‘bezetten’ en omgekeerd. En met betrekking tot
scholen en andere kerkelijke instellingen heeft de Kerk geweigerd de wet te
gehoorzamen die slechts een zeker (klein) aantal zwarte en gekleurde kinderen
toestaat hoofdzakelijk door blanke kinderen bezochte scholen te bezoeken. De
redenering van de bisschoppen laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘de Kerk
verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie weigert zich te laten dwingen
om zich te gedragen in tegenspraak met haar eigen boodschap, alsof zij
rassendiscriminatie accepteerde of bereid was zich hierbij neer te leggen’. Van haar
kant nam de staat wraak door verblijfsvergunningen te weigeren aan missionarissen
die op het plat-
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teland wilden werken en het deporteren van missionarissen is niet ongewoon.
Het uiteindelijke terrein waarop de confrontatie tussen Kerk en Staat wordt
uitgevochten, is de Rhodesische burgeroorlog. Door middel van de Katholieke
Commissie voor Justitia et Pax van de bisschoppenconferentie heeft de Kerk de
hele wereld gewezen op de toestand van onschuldige mensen die het slachtoffer
zijn van een oorlog en midden in een oorlog zijn terechtgekomen, en ze heeft
onderzoekingen gedaan naar gevallen van marteling, onmenselijke behandeling en
massaslachtingen door de Rhodesische veiligheidstroepen en die ook gepubliceerd.
Het was naar aanleiding hiervan dat de regering kwam met de Schadeloosstellingwet
van 1975, die de minister van justitie de bevoegdheid geeft gerechtelijke procedures
tegen leden van de veiligheidstroepen stop te zetten, indien zij ‘te goeder trouw’
hebben gehandeld, wat voor acties zij ook hebben uitgevoerd. Tenslotte hebben
Bisschop Lamont, de priester Paul Egli en andere kerkelijke ambtsdragers geweigerd
de aanwezigheid van guerrillatroepen op grondgebied van de kerk te rapporteren,
hetgeen zij volgens de wet verplicht zijn te doen. Sommige priesters werden
mishandeld en de bisschop werd veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid in oktober
van 1976; in maart van het afgelopen jaar werd hem de Rhodesische nationaliteit
ontnomen en werd hij verbannen.
Dit standpunt dat de Rhodesische bisschoppen de afgelopen zestien jaar hebben
ingenomen, was gebaseerd op theologische argumenten. Hoewel men zou kunnen
veronderstellen dat gedurende die periode het Vaticaans Concilie de theologische
argumentatie van de bisschoppen zou hebben veranderd, is er geen enkele
aanwijzing dat dit is gebeurd en in hun verklaringen hebben de bisschoppen de
neiging de innerlijke samenhang van hun benaderingswijze te beklemtonen. Kort
samengevat, de bisschoppen zien de zending van de Kerk als een door God gegeven
taak om het evangelie te prediken, en zodoende is de Kerk onafhankelijk van welke
aardse macht ook in de uitoefening van haar macht en eveneens met betrekking
tot de daartoe noodzakelijk en geschikt geachte middelen om dat doel te bereiken.
De Kerk heeft geen politieke functie. Het is haar taak de mensen zo te beïnvloeden
door de leer van onze God en Heer, dat zij leren om vreedzaam samen te leven als
leden van de ene mensenfamilie verbonden in de solidariteit van schepping en
verlossing. De Kerk heeft de taak de universele principes van haar geloof hoog te
houden: om de wet van de liefde tot God te preken, de gelijkheid van alle mensen
en de persoonlijke waardigheid van het individu. Vanwege de uitzonderlijke
problemen in Rhodesië hebben de bisschoppen het als hun bijzondere taak opgevat
de bewakers te zijn van de rechten van de mens en de verdedigers van het beginsel
van de totale gelijkheid tussen de rassen in Gods ogen. Zij zijn ook tot de conclusie
gekomen dat alle geweld in tegenspraak is met de opdracht van Jezus aan ons om
onze naasten lief te hebben. In niet mis te verstane bewoordingen stelden de
bisschoppen
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in 1965: ‘wij klagen elk gebruik van geweld aan en dragen u op u ervan te onthouden,
hoe ernstig de uitdaging ook moge zijn’. Tien jaar later na een toename van het
oorlogsgeweld bekrachtigden zij dit door te zeggen dat ‘zij opnieuw willen verklaren
dat de Kerk alle vormen van geweld veroordeelt, hetzij fysiek, hetzij moreel, in zijn
gevolgen of in zijn oorzaken door wie ook gepleegd’. Hun standpunt inzake politiek,
wanneer ze als groep spreken, is steeds duidelijk en consistent geweest.
De bisschoppen vinden dat in het algemeen de Kerk en de staat hun eigen
gescheiden werkkring hebben en dat de Kerk niet van plan is zich te bemoeien met
partijpolitieke aangelegenheden. Inderdaad stelden de bisschoppen in 1962 dat ‘de
Kerk niet betrokken is bij het handhaven van de ene regering boven de andere’ en
vijf jaar later voegden zij er aan toe dat ‘wij ons goed bewust zijn van de
noodzakelijkheid voor de Kerk om te zijn en gezien te worden als onafhankelijk van
welke politieke partij ook en om los te staan van partijbesluiten’.

Standpunt
Met deze duidelijke verklaring over politieke betrokkenheid hebben de bisschoppen
hun huidige standpunt tegen de staat ingenomen, en wel om twee redenen. In de
eerste plaats vinden zij dat de staat inbreuk heeft gemaakt op de invloedssfeer van
de Kerk door wetten aan te nemen, die het de Kerk onmogelijk maakten om door
te gaan met haar door God gegeven taak van het vrijelijk verkondigen van het
evangelie. ‘Wanneer het welzijn van de Kerk op het spel staat, dan kan de Kerk niet
zwijgen’. Het was niet de Kerk die de beslissende stap nam zich met de politiek te
gaan bemoeien, doch de Kerk handelde om te voorkomen dat politici het domein
van de kerkelijke activiteiten zouden binnendringen. Ten tweede begon de Kerk
zich pas met de politiek te bemoeien toen de regering met wetten kwam die de
rechten van de mens schonden, zoals neergelegd in de bijbel. De aanval van de
Kerk op de rassenwetgeving en op de raciaal bepaalde grondwet van 1969 wordt
gerechtvaardigd, omdat ‘de Kerk het recht heeft morele oordelen uit te spreken zelfs
over zaken die de politieke orde raken, elke keer dat individuele fundamentele
rechten of het heil der zielen zulk een oordeel noodzakelijk maken’.
De bisschoppen hebben enige verklaringen uitgegeven over sociale
rechtvaardigheid, hoewel deze commentaren de neiging vertoonden te worden
gesteld in algemene termen, en zij hebben zeker niet bedoeld een inbreuk te zijn
van de Kerk in de politiek. In 1970 zeiden de bisschoppen dat de maatschappij de
welvaart en het welzijn van allen zou moeten bevorderen. In 1974 scheen een
nieuwe richting te worden ingeslagen toen de bisschoppen spraken over het onrecht
in Rhodesië, dat in de grond van de zaak werd veroorzaakt door de politieke en
economische macht. Paus Paulus citerend
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stelden zij dat zij een land zouden willen dat behoort aan iederen en waar alle
opbrengsten van de rijkdommen van het land eerlijk werden verdeeld. Zij pleiten
voor ‘een totale bekering van het hart en een grondige maatschappijhervorming
door middel van een oprechte revolutie van de liefde door onze eigen zelfzuchtigheid
geweld aan te doen’. Het was echter een jaar later duidelijk, dat deze gedachtengang
niet zou worden voortgezet; de bisschoppen hebben geen analyse van de politieke
en economische macht in het land gemaakt of opgeroepen tot actie tegen dit
structurele onrecht. In plaats hiervan herhaalden zij in 1975 opnieuw dat de Kerk
haar morele oordeel kon vellen over de bestaande politieke orde indien persoonlijke
rechten of het zieleheil zulke oordelen noodzakelijk maken. Hun enige recente
commentaar op het soort politiek systeem dat zij in het land zouden willen zien
ingevoerd, was zeer algemeen en negatief. Zij zeiden dat ze baden dat ideologieën
en sociale systemen die lijnrecht tegenover het Christelijk mensbeeld en de
Christelijke maatschappijopvatting staan, totaal verworpen zouden worden.
We laten nu de eigen rechtvaardiging van de Rhodesische bisschoppen van hun
gedragingen even voor wat ze is om te gaan kijken naar de positie van de Kerk
vanuit Segundo's methodologische benaderingswijze. Zoals we gezien hebben gaat
deze uit van een vóór-theologische betrokkenheid met de armen en verdrukten in
een gegeven situatie. Rhodesië wordt, net als Latijns Amerika, gekarakteriseerd
door acute onderdrukking, hoewel die in Latijns Amerika een veel langere
geschiedenis heeft. In Rhodesië is dit onderdrukking van de arme zwarte massa
door de rijke en meestal (hoewel niet geheel) blanke minderheid. Natuurlijk zit men
al meteen in de controversen als men een theologische analyse hier begint: op zich
is het niet erg waarschijnlijk dat onderdrukking wordt toegegeven door de heersende
klasse of door de aan de macht zijnde regering, en men kan in Rhodesië, evenals
elders, sociologen vinden die ontkennen dat het sociaal-politieke systeem
onderdrukkend is. Het is niet de bedoeling van dit artikel aan te tonen dat de
structuren van Rhodesië onderdrukkend zijn of om precies in kaart te brengen hoe
de situatie van onderdrukking zich heeft ontwikkeld - hoewel dit natuurlijk essentieel
is en ook gedaan is.
Voor onze huidige analyse zullen we ervan moeten uitgaan dat Rhodesië wordt
gekarakteriseerd door acute onderdrukking en we zullen tevreden moeten zijn met
een paar feiten die dit illustreren.
Meer dan 60 procent van de zwarte bevolking van dat land woont in stamsgewijs
samengestelde arbeidsreservaten met een inkomen per hoofd van ongeveer £20
per jaar onder steeds slechter wordende sociale en economische omstandigheden.
Van de rest van de zwarte bevolking ontvangt ruim 80 procent lonen onder het
bestaansminimum en in bepaalde grote sectoren van het economisch leven
(landarbeiders bijvoorbeeld) zijn de reële lonen in
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de afgelopen vijfentwintig jaar, sinds 1948, gedaald. In tegenstelling hiermee heeft
de kleine, voor het grootste deel blanke minderheid, ongeveer 4% van de bevolking,
een even hoge levensstandaard als in het Westen en bovendien een groot aantal
privileges. Vele menselijke behoeften en fundamentele rechten zijn in toenemende
mate aan de massa van de bevolking ontzegd: armoede neemt toe, ongelijkheid
breidt zich uit en rassendiscriminatie versterkt deze fundamentele structuur nog
eens. De Internationale Juristen Commissie rapporteerde verleden jaar (1976) aan
de werkgroep van de Verenigde Naties die zich bezig houdt met slavernij dat ‘een
van de meest uitgesproken vormen van moderne slavernij die in de wereld bestaat,
de positie is van bepaalde zwarte arbeiders in Rhodesië.’
Wat nodig is is niet zozeer een verandering van de regering als wel een radicale
verandering in het sociaal-economisch systeem om een maatschappij te stichten
die voorziet in een minimum aan universele menselijke behoeften en rechten.
De bisschoppen geven zelf toe dat een politiek-economische analyse van het land
leidt tot de conclusie dat er sprake is van onderdrukking: ‘tenzij alle mensen de
zelfde fundamentele rechten krijgen en de mogelijkheid tot gelijke volledige
ontwikkeling hebben, wordt ernstig onrecht gedaan; zij die zich beroofd zien van
zulke rechten mogen werkelijk over zich zelf spreken als onderdrukten en er zal
geen hoop op vrede zijn’. Zoals gewoonlijk het geval is, was bisschop Lamont heel
wat directer en openhartiger in zijn analyse en kritiek. Vorig jaar beschuldigde hij
de regering van het Rhodesische Front in deze woorden: ‘Mijn geweten dwingt mij
vast te stellen dat uw regering door haar evidente racistische en onderdrukkende
politiek en door haar botte weigering hier verandering in te brengen voor een groot
deel verantwoordelijk is voor de onrechtvaardigheden... Op wat voor twijfelachtige
gronden u ooit uw aanspraken om te regeren mag hebben gebaseerd, zo'n argument
heeft niet langer ook maar enige waarde’.

Geen actieplan
Ondanks deze ernstige onderdrukking in Rhodesië hebben de bisschoppen op geen
enkele manier een actieplan aan de hand gedaan om er tegen in te gaan, evenmin
hebben zij gezinspeeld op hulp aan een alternatieve groepering, de
bevrijdingsbewegingen, waarvan het doel is de huidige socio-economische structuren
te vervangen.
Uitgaande van de analyse van Segundo is het mogelijk aan te tonen dat het
theologisch perspectief van de bisschoppen niet alleen geholpen heeft de
verwijdering van onderdrukkingsstructuren tegen te houden in het land, maar hun
standpunt heeft op vele manieren geholpen die structuren nog te versterken. Hoezeer
zij ook het tegendeel hebben gezegd, de Kerk is diep

Streven. Jaargang 31

494
verweven in de politiek van de status quo. De argumenten van de bisschoppen
tegen geweld, hun bezorgdheid voor het behoud van ‘het geloof’ en hun speciale
benadering van het rassenvraagstuk hebben in de praktijk niet alleen geleid tot een
zich terugtrekken van de realiteiten van de Rhodesische sociale en economische
situatie, maar tot het handhaven van die fundamentele onrechtvaardigheden die de
bisschoppen in hun woorden hebben veroordeeld. De Rhodesische Kerk kent
geëngageerdheid met bevrijding niet als prioriteit, zij heeft geen radicale optie voor
de armen, en de bisschoppen beginnen hun analyse van wat gedaan en gezegd
moet worden met bepaalde algemene theologische vooronderstellingen in plaats
van te beginnen met de huidige toestand van de Rhodesische maatschappij en
vandaar uit verder te gaan naar de algemene idealen.
Geloven dat de Kerk zich afzijdig kan houden van politiek is een mythe. Zoals
Segundo zegt, is het niet mogelijk neutraal te blijven in de politieke wereld waarin
wij allen leven. Alle ideologieën verwerpen is impliciet de ideologie van de status
quo aanvaarden en, zoals we zullen zien, wordt dit feit duidelijk geïllustreerd door
een sociologische analyse van de Kerk in de Rhodesische maatschappij.
Wellicht de meest belangrijke manier waarop de Kerk geïncorporeerd is in de
status quo in Rhodesië, is door haar instituten en vooral door haar scholen. Welke
theologische argumenten de kerk ook naar voren moge brengen om te stellen dat
zij een volmaakte maatschappij is en onderscheiden van de staat, door haar instituten
incorporeert zij zich in de bredere maatschappij. Dat wordt natuurlijk door de kerk
heel goed ingezien, want regeringsinspecteurs komen naar scholen van de kerk en
geven toestemming om te functioneren en die toestemming zal wel alleen gegeven
worden als die scholen passen in de algemene doelstellingen van de staat.
Aangezien echter de Rhodesische maatschappij onrechtvaardig is en
onderdrukkend, zoals zelfs de bisschoppen zeggen, wordt iedere school voor de
rijken en de heersende klassen noodzakelijk geïncorporeerd in dat
onderdrukkingssysteem en wordt zij een deel van het mechanisme dat dit systeem
nog versterkt. De Kerk heeft deze scholen in bedrijf sinds meer dan vijftig jaar (en
als afspiegeling tot op zekere hoogte van de confessionele verschillen bij de elite
in het land, zijn niet alle leerlingen katholiek) en dus is het helemaal niet te
verwonderen dat oud-leerlingen zeer invloedrijk zijn geworden in Rhodesië: in de
regering, in de politie, in de krijgsmacht, in het zakenleven en ook in het onderwijs
aan de elite. In theorie zou men kunnen zeggen dat deze elite scholen het ‘zuurdeeg’
leveren voor de schepping van een meer rechtvaardige maatschappij. Maar in de
praktijk gaat dit argument niet op: in de eerste plaats gelooft het merendeel van de
leerkrachten op deze scholen niet dat de Rhodesische maatschappij fundamenteel
onrechtvaardig is en ten tweede, gedurende de tijd dat de Kerk deze scholen
gedreven heeft, is het land zelfs nog sterker onderdrukkend geworden. Hoewel de
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Kerk ongetwijfeld instituten drijft voor de armen en de behoeftigen, hebben haar
bezorgdheid voor de universele aspecten van het geloof en haar verlangen om alle
sectoren van de bevolking van dienst te zijn in feite betekend dat zij zich nooit
volledig en radicaal met de armen geëngageerd heeft. In het algemeen is de invloed
van haar institutionele beleid geweest dat zij de status quo heeft helpen handhaven
en in feite leiden de onderdrukkende structuren van de maatschappij in Rhodesië
tot steeds groter armoede. Het feitelijk resultaat van het doorgaan met de rijken op
te voeden is dat men meer armen maakt.
Hoewel het onderdrukkende sociale systeem al tachtig jaren in Rhodesië tot
ontwikkeling is gekomen, dateert de twist tussen Kerk en staat pas van de laatste
zestien jaar. Tot voor kort heeft de kerk in haar publieke verklaringen en in de leiding
die ze aan haar leden heeft gegeven, de zaak van de armen niet erkend en het lijkt
wel of de bisschoppen ofwel de omvang van het lijden of de diepste wortel van het
kwaad niet zagen. In Purchased People betoogde bisschop Lamont dat de Afrikaan
‘de werkelijk geweldige vooruitgang moet erkennen die voor hem bereikt is door
een opeenvolging van goedbedoelende regeringen’. Er werd absoluut geen aandacht
geschonken aan de gedwongen evacuatie van tienduizenden gezinnen uit hun
huizen, de discriminatie in het landbouwbeleid en de teruggang in de produktie, de
absolute neergang van de lonen voor meer dan honderdduizend arbeiders in de
landbouw en de doden in de mijnen en de slavenomstandigheden die daar
bestonden.

Conflicten
De geschiedenis van de verhouding tussen Kerk en staat toont aan dat conflicten
ontstaan zijn omdat de bisschoppen eerder de persoonlijke rechten verdedigden
dan dat ze bezorgd waren voor de rechten van de massa. In 1969 bijvoorbeeld
redeneerden de bisschoppen dat zij een moreel oordeel konden uitspreken wanneer
persoonlijke rechten geschonden werden. En zij legden er de nadruk op dat ‘wij
moeten denken aan de niet-Afrikaanse minderheid die zo bijzonder heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van het land en wier belangen, evengoed als die van andere
groepen, altijd beschermd moeten worden tegen onrechtmatige inmenging’ (cursief
van Riddell). In de terminologie van Segundo lijken aspecten van de minderheid
systematisch te zijn overgewaardeerd in vergelijking met factoren die meer
revolutionair zijn omdat zij de mensenmassa's raken aan het ene eind van het
menselijk proces. De Crisis of Conscience in 1970 had niet betrekking op de situatie
van de armen, maar op de kerk als instituut en aan de bedreiging van
bewegingsvrijheid van kerkdienaren in het land: ‘de kerk zal niet instemmen met
bepaalde voorzieningen betreffende landverdeling, aangezien die indruisen tegen
de fundamentele vrijheden van de mens’. Geen wonder dat er een cri-
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sis was, want de Kerk bezit ongeveer 150.000 acres en heeft instituten gevestigd
‘voor vele miljoenen ponden’.
Niet alleen heeft de Kerk niet zo bijster op de bres gestaan voor de rechten van
de massa's, maar de positie die de bisschoppen hebben ingenomen tegen de staat,
verwekte verwarring. Zij hebben met name de huidige constitutie veroordeeld en
afgewezen, maar zij hebben ook alle moeite genomen om aan te tonen dat zij geen
enkele groep steunen die de status quo wil veranderen. Zelfs de Commissie voor
Justitia et Pax heeft haar niet-politiek standpunt uitdrukkelijk uitgesproken.
Dit soort richtlijnen kan uit haar aard van geen enkel praktisch nut zijn voor
katholieken die iets willen doen voor hun land: de bisschoppen steunen niemand
en zij doen geen enkele suggestie aan hun volgelingen wat betreft degenen die ze
kunnen steunen op het terrein van de praktische politiek. De bisschoppen lijken
meer bevreesd te zijn voor een optie die buiten hun impliciete steun gaat aan de
status quo dan dat ze openlijk in politieke kwesties betrokken raken. Dit wordt in
feite geïllustreerd door hun houding jegens wat hun eigen commissie voor Justitia
et Pax een burgeroorlog heeft genoemd. De Kerk levert een aalmoezenier voor de
Rhodesische veiligheidstroepen, maar ze heeft nooit enige poging gedaan een
aalmoezenier beschikbaar te stellen voor de andere kant in de oorlog. Natuurlijk
wordt een groot deel van deze verwarring veroorzaakt door de houding van de
bisschoppen tegenover geweld, waarover we later zullen spreken.
Ons laatste voorbeeld voor het gebrek aan neutraliteit van de Kerk in Rhodesië
heeft betrekking op haar pogingen het geloof boven, en los van de ideologieën te
bewaren. De regering van The Rhodesian Front schijnt er zich heel goed van bewust
te zijn dat dit onmogelijk is en de regering zowel als degenen die haar steun hebben
zowel uitdrukkelijk als impliciet het christendom gebruikt om hun verre van neutrale
doeleinden te bevorderen. Bij de UDI (Unilateral Declaration of Independence) heeft
de minister-president van Rhodesië uitdrukkelijk beweerd dat zijn actie een krachtige
stoot had gegeven aan de christelijke beschaving. De bisschoppen antwoordden
daarop dat katholieken volledige vrijheid hebben aan de ene vorm van regering de
voorkeur te geven boven een andere, mits ze niet tegen het gezonde verstand of
tegen de beginselen van de christelijke leer ingaan. Zij voegden er nog aan toe dat
de beschaving alleen verdedigd kan worden door de persoonlijke en feitelijke
erkenning van de waardigheid van het individu.
Een jaar later riep Ian Smith alle mensen op om te bidden voor die christelijke
idealen die de UDI inspireerden. De bisschoppen antwoordden dat de Kerk
onafhankelijk moest zijn en dat dit ook voor de mensen duidelijk moest zijn,
onafhankelijk van iedere politieke partij en de beslissingen daarvan; zij deden een
beroep op alle katholieken om voor hun land te bidden niet op één bepaalde dag
(zoals Smith had voorgesteld) maar iedere dag. Vorig jaar vroeg de president van
Rhodesië een nationale dag van gebed en
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speciale liturgische vieringen voor het land. In antwoord hierop puilde de Anglikaanse
kathedraal uit en naderhand zeiden sommigen van de deelnemers dat zij voor de
eerste keer naar de kerk waren gegaan en ‘dat gaf wel aan hoe zij zich voelden’.
De heersende klasse gaat naar de kerk om ‘bovennatuurlijke’ steun te krijgen voor
hun ideologische opvattingen. Hoewel de katholieke kerk niet officieel heeft
toegestaan dat haar kerkgebouwen gebruikt werden om regeringsoproepen tot
gebed te beantwoorden, toch kan men niet zeggen dat haar houding geleid heeft
tot een volledig verwerpen van de manier waarop de regering het christendom heeft
gemanipuleerd als een middel om haar positie te legitimeren.

Antwoord
Het officiële antwoord van de bisschoppen is geweest de uitdagingen van de regering
uit de weg te gaan in plaats van er direct tegen in te gaan. Dit ging in de praktijk
gepaard met de weigering van de Kerk om haar pastorale praktijk te veranderen
als gevolg van deze uitdagingen of als resultaat van de oppositie van de Kerk tegen
het regeringssysteem. Omdat de bisschoppen verlangden het geloof te bewaren
als iets dat onderscheiden is van ideologieën, is de Kerk doorgegaan parochies te
verzorgen waarvan het eerste doel is de samenkomsten van de heersende klasse
te dienen.
Door haar liturgische diensten geeft de Kerk op deze manier troost en uiteindelijk
ook een legitimatie aan de ideologieën van de elite die daar kerkt. De Rhodesische
regering en haar aanhangers geloven dat zij christelijke waarden en beginselen
hoog houden door hun socio-politiek systeem. Omdat de Kerk geen pogingen heeft
gedaan om op de een of andere manier daden te stellen om tegen deze zienswijze
in te gaan en omdat de priesters in deze parochies in het algemeen er wel voor
oppassen politiek (ideologieën) in hun gebeden en preken te mengen, worden die
opvattingen gesteund door de pastorale activiteiten van de Kerk. De tegenspraak
in de houding van de Kerk wordt aangetoond door het volgende voorbeeld. In 1967
werd de ‘wet tot bescherming van de eigenaars van bezit’ in het Rhodesische
parlement voorgesteld en door de bisschoppen in ondubbelzinnige termen
veroordeeld. ‘Wij beschouwen de voorgestelde wet als in fundamentele tegenspraak
met de niet mis te verstane boodschap van het evangelie van Christus en daarom
alleen al wordt al afgewezen in een christelijk land’. De wet werd ingediend bij het
parlement door een praktizerend katholiek voor wie de katholieke kerken en de
sacramenten toegankelijk zijn gebleven zowel voor als na dit voorval. Verre van
onafhankelijk te zijn van de ideologische status quo wordt het geloof gebruikt als
een kracht om die ideologie te legitimeren, of de bisschoppen dat nu leuk vinden of
niet.
Nu gaan we over tot een analyse van het theologisch uitgangspunt van de
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bisschoppen en van de conclusies die zij daaruit trekken voor hun gelovigen. Hun
veroordeling van de onrechtvaardigheid en de groeiende conflicten tussen Kerk en
staat hebben hun fundament in het beroep op algemeengeldende eisen die naar
de redenering van de bisschoppen voortkomen uit de boodschap van het evangelie.
Hun theologische methodiek is geweest eerst te kijken naar de bijbelteksten en dan
te zien hoe die passen op de situatie van het huidige Rhodesië. Volgens hun
interpretatie is God de Vader van alle mensen en de algemene oproep van Chirstus
geeft aan dat het evangelie een boodschap is van eenheid, van broederschap, van
één lichaam en één gezin, ingelijfd in Christus met één Vader. Zo is ook het evangelie
van Christus voor hen een evangelie van liefde, dat uit zijn aard elke vorm van
geweld afwijst. En daarom moet voor de bisschoppen de Kerk in iedere menselijke
situatie eenheid, gelijkheid van alle mensen en geweldloosheid proclameren.
Deze methodiek is fundamenteel verschillend van Segundo's hermeneutische
kringloop. Niet alleen stamt deze opvatting van de bisschoppen niet van een
vóór-theologische geëngageerdheid met de armen, maar ze leidt ook tot
tegenstrijdigheden.
Uitgaande van de algemeengeldende benadering van absolute waarden komt
men natuurlijk tot een felle aanval op de rassenwetten van het land. De bisschoppen
zeggen ‘dat er discriminatie is en gescheidenheid binnen Gods gezin is ondenkbaar,
want het is een kwaad’. Maar het leidt ook tot een theologisch doodlopende weg
waar de bisschoppen niet uitkomen: zij zijn niet in staat hun steun te geven aan
welke ras-groep ook. Hun theologisch uitgangspunt brengt hen ertoe gelijkheid van
ras te urgeren, maar het belet hen steun te geven aan de zwarte
bevrijdingsbewegingen, zelfs als dat geweldloze bewegingen zijn. Hen steunen zou
een afwijzen betekenen van de opvatting dat de Kerk altijd het algemene principe
van de gelijkheid van alle rassen hoog moet houden. Deze theologie belet steun
aan welke in ras verschillende groep ook, hoe onrechtvaardig en liefdeloos het
politieke systeem ook moge zijn dat zij verlangen te veranderen. De overeenkomst
tussen deze houding en die van de Farizeeën in het evangelie is opvallend: beide
groepen funderen hun argumenten op de absolute normen, die kunnen leiden tot
onmenselijke gevolgen als men ze consequent tot hun logische conclusie voert. De
bisschoppen bewaren onpartijdigheid in principe, wat, zoals we zagen, weinig meer
is dan steun aan de status quo in de praktijk. Voor de bisschoppen is er geen plaats
voor partij kiezen, zelfs wanneer dit gevraagd wordt door de armen en voor de
armen. Voor Segundo is partij kiezen het uitgangspunt voor een hechte
geëngageerdheid met de armen en gaat daarom aan elk getheologiseer omtrent
het Woord van God vooraf; door de Rhodesische bisschoppen wordt partij kiezen
a priori afgewezen.
De tweede reden waarom de bisschoppen de bevrijdingsbewegingen zoals ze
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op het ogenblik bestaan, niet kunnen steunen, komt voort uit de onvoorwaardelijke
houding die zij hebben ingenomen tegen geweld. Zij stellen dat, aangezien geweld
tegengesteld is aan liefde, dit ook a priori moet worden afgewezen. Dit is voor
Segundo een onjuiste interpretatie van het standpunt dat Jezus innam; het begrijpt
niet voldoende dat geweld tot de menselijke situatie behoort en het creëert een
absolute waarde waar die niet is. Volgens Segundo is het de taak van de christen
de meest efficiënte liefde die mogelijk is, te bevorderen in een bepaalde situatie en
deze liefde zal bijzonder zorg dragen voor de armen en de onderdrukten.
Zij vereist reële keuzen in een reële wereld. Natuurlijk zijn de bisschoppen niet
zo naïef dat ze zouden veronderstellen dat geweld in het Rhodesische sociale
systeem niet zou bestaan, maar in plaats van een actieplan aan te bevelen dat
leiden kan tot de minst mogelijke vormen van geweld, trekken zij zich terug en
veroordelen zij elke vorm van geweld. Door zo te handelen brengen ze zichzelf in
een positie waarin ze helemaal niets meer kunnen zeggen over het bevorderen van
liefde in de werkelijke wereld, verdergaande dan opnieuw een beroep op absolute
waarden. Een steriele veroordeling van geweld leidt tot een hygiënisch concept van
liefde dat geen enkele inbreng heeft in het sociale, politieke en economische bestel
van het leven waarin iedereen, ook de leden van de Kerk, moeten leven. Het zegt
heel wat dat katholieke theologen in Rhodesië niets hebben gepubliceerd over de
houding van de Kerk tegenover het geweld; dat is overgelaten aan de katholieke
sociologen.
Er zou nog heel wat meer gezegd kunnen worden bij onze poging om de benadering
van Segundo kritisch toe te passen op de Kerk in Rhodesië en op de verklaringen
van de bisschoppen. Wij hebben in ons eerste artikel bijvoorbeeld pogingen gedaan
enigszins de verschillende opvattingen over genade en verlossing te benaderen die
in de twee theologische standpunten liggen opgesloten en we zijn er niet uitgekomen
wat betreft een zeer verschillend standpunt ten aanzien van de wezenlijke zending
van de Kerk in de wereld, die ieder van beide richtingen erop na houdt. Maar het
mag duidelijk zijn dat in Rhodesië heel weinig pogingen zijn gedaan om de sociale
wetenschappen te betrekken bij theologische reflectie en de hele benadering van
Segundo lijkt mijlen ver verwijderd van de manier waarop de bisschoppen de Kerk
zien. Dat is niet zo erg verwonderlijk, want zoals Hastings zegt, de Afrikaanse Kerken
hebben weinig belangstelling getoond in de strijd om de bevrijding of voor de
theologische interpretatie daarvan. Toch kan het belang van deze benadering niet
genoeg beklemtoond worden. Ze toont heel duidelijk de diepgaande ongerijmdheden
waarin de Rhodesische bisschoppen zich bevinden met betrekking tot de hele
politieke kwestie. Het laat ook het belang zien van ideologieën in het leven van alle
mensen die in Rhodesië wonen en het maakt duidelijk hoe wezenlijk het is voor de
Kerk om in te zien dat ze
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zelf in ideologieën ondergedompeld is en dat ze moet kiezen voor die ideologie die
verband houdt met haar zending tot de armen en met Jezus' bevel de wereld voor
Hem te veranderen. Tenslotte toont Segundo's benadering aan de vooravond van
de onafhankelijkheid een nieuwe manier van evangelie-interpretatie die wel eens
fundamentele consequenties zou kunnen hebben voor de wijze waarop de Kerk in
de toekomst haar rol verstaan zal. Natuurlijk betekent het aanvaarden van Segundo's
methodiek niet dat daarmee de problemen voor de Kerk zijn opgelost - helemaal
niet. Er ligt bijvoorbeeld de wezenlijke vraag welke ideologie in feite gesteund moet
worden in de strijd om de bevrijding en er is geen enkele garantie dat de strijd zal
eindigen in politieke onafhankelijkheid. Zoals Segundo opmerkt moet het niet een
kwestie zijn dat de Kerk afwacht welke groep de steun van de massa krijgt, omdat
veranderingen in de wereld niet op die manier tot stand komen; verandering komt
door minderheden en de Kerk zou bij deze minderheden moeten zijn en mee moeten
denken in een poging om een maatschappij op te bouwen waarin zowel de
minderheden als de rechten van de massa zullen worden bevorderd. Als de
bisschoppen minder tijd besteed zouden hebben aan het uiteenzetten van hun
onpartijdigheid in politicis en meer tijd hadden besteed aan het uitwerken van een
beleid voor de toekomst samen met hen die verandering wensen (het aantal
toegewijde christenen in de leiding van de revolutionaire worsteling is uniek in de
moderne geschiedenis), dan zouden de problemen welke keuze men moet maken
heel wat gemakkelijker geweest zijn.

Postscriptum
Nadat dit artikel was geschreven, hebben de Rhodesische bisschoppen een uitvoerig
en belangrijk document gepubliceerd, The Road to Peace (Mambo Press, Gwelo,
1976), ‘een studiedocument om onze priesters en medewerkers te helpen’. Op heel
veel punten beklemtoont deze verklaring het dilemma van de Rhodesische Kerk
zoals wij dit boven hebben uiteengezet, want de bisschoppen hebben tot in detail
de ideologische opties blootgelegd die voor Rhodesië open staan: zij brengen de
verschillende wegen in kaart waarlangs het land in de toekomst zou kunnen gaan.
Maar omdat de antwoorden die worden gegeven, dezelfde zijn als die in vorige
verklaringen waren neergelegd en aangezien die gebaseerd zijn op dezelfde
uitgangspunten van absolute waarden en eschatologische normen als de enige
rechtvaardiging van christelijke actie, is de leiding die ze aanbieden voor de praktijk
van geen enkel nut. Zo komen de bisschoppen, na betoogd te hebben dat vrede
komt door rechtvaardigheid en vooral door het zoeken van oplossingen, tot de
conclusie dat de vrede van Christus niet de vrede van de mensen is, het is vrede
op een ander (bovennatuurlijk) niveau.
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De bisschoppen beginnen met te zeggen dat ze geen sociologen zijn en daarom
geen ‘technische oplossingen’ willen aanbieden voor de problemen van het land.
Weigerend te kiezen voor welke bepaalde ideologie ook doen zij een beroep op
de kracht van het geloof zoals dat in de evangeliën wordt voorgesteld als een
overtuigende en reddende kracht ‘die wij aan onze broeders moeten aanbieden als
onze eigen bijdrage tot vrede’. De kern van The Road to Peace bestaat in de
veroordeling van de drie stromingen van denken en actie die de bisschoppen
bijzonder gevaarlijk achten voor de vrede: het atheïstisch communisme, het
individualistische (liberale) kapitalisme en het extreme nationalisme. Er op uit alle
dimensies van vrede en rechtvaardigheid op dit ogenblik te bevorderen, zien zij
gebreken in iedere concrete ideologische optie, verwerpen zij ze alle drie en kiezen
voor geen enkele.
De tegenstrijdigheden in hun standpunt komen nog sterker naar voren, omdat zij
meer dan in vroegere verklaringen de nadruk leggen op hun geëngageerdheid met
de armen en de onderdrukten, maar toch weigeren een bepaalde ideologie te
steunen die werkt aan de verwijdering van die onderdrukking. Zij betogen dat het
evangelie ons vrijmaakt, dat de Kerk het werk van Christus voortzet, die gekomen
is om de mens van zonde en slavernij te bevrijden, van ellende en onderdrukking,
dat zij geëngageerd zijn met dat grote gedeelte van het volk dat armoede lijdt,
verwaarlozing en frustratie en tenslotte suggereren zij dat het geweld van de status
quo groter is dan het geweld van degenen die er zich tegen verzetten. Maar van
deze opmerkingen wordt de scherpe kant afgeslepen wanneer zij stellen dat zij
geen geëngageerdheid hebben met welke politieke partij, met welke bepaalde klasse
of welk economisch belang ook. Geëngageerdheid hangt voor de bisschoppen niet
af van ideologieën, maar van abstracte bijbelse normen: onze gedragscode, gaan
zij verder, is het evangelie van de acht zaligheden. Doordat zij hun aandacht
concentreren op wat ‘onchristelijk’ is in elk van de ideologische opties en doordat
zij weigeren een sociale, economische en politieke analyse van de Rhodesische
maatschappij te maken of te gebruiken, zou men kunnen zeggen dat The Road to
Peace de christen tevreden laat blijven met de ideologische positie die hij reeds
heeft ingenomen, vooral als dat de ideologie van de status quo is omdat, zoals de
bisschoppen beklemtonen, ieder ander alternatief niet ‘christelijk’ kan zijn.

NOOT VAN DE REDACTIE: De Rhodesische bisschoppen hebben bij monde van
hun secretaris, Richard Randolph S.J., Riddell een gedegen antwoord gegeven,
dat wij in het volgend nummer zullen brengen teneinde de zeer nuttige discussie
alle recht te doen wedervaren.
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Belgrado en de mensenrechten
(Eerste fase)
L.L.S. Bartalits
De conferentie van Belgrado werd eind december 1977 verdaagd nadat er elf weken
was gepraat over de Slotacte van Helsinki (1975). Het ging erom na te gaan in
hoeverre er sinds 1975 resultaten waren bereikt en hoe de Slotacte van Helsinki in
de toekomst zou kunnen worden geëffectueerd. De Sovjet-Unie schijnt te streven
naar een slotdocument waarin alle 35 deelnemende landen hun tevredenheid
betuigen met het bereikte en beloven vrede en samenwerking te zullen bevorderen.
Het Westen, naar mag worden verwacht, kan hiermee geen genoegen nemen.
Tot december 1977 was er nog geen beslissing genomen. De afgevaardigden van
de Sovjet-Unie gingen ermee akkoord dat er na Kerstmis in plenaire zittingen nieuwe
punten konden worden opgebracht met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de
Slotacte van Helsinki. Bovendien hadden de Russen geen bezwaar om van de
sluitingsdatum 15 februari af te wijken en de onderhandelingen in de zomer voort
te zetten. Beide partijen hebben daardoor nog de tijd om uit te maken op welke
punten zij willen aandringen en hoeveel concessies zij kunnen doen.
De overeenkomst van Helsinki heeft individuele personen (vooral in de
Oosteuropese landen) aangemoedigd om meer rechten van hun regeringen te
vragen.
Bovendien hebben groepen in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie die een meer
open beleid ten opzichte van het Westen voorstaan, een steun in de rug gekregen.
Het probleem voor Belgrado is hoe dit proces gaande te houden en op welke
voorwaarden.
Aan de Westeuropese delegaties, met name de Engelse, is verweten te weinig
concreet te zijn geweest bij het veroordelen van schendingen van mensenrechten.
Deze vaagheid diende volgens de Westeuropeanen om de Sovjet-Unie niet teveel
te prikkelen en daardoor op zoveel mogelijk punten tot overeenstemming te komen.
Maar de Amerikanen zijn veel openhartiger geweest en hun verhouding tot de
Sovjet-Unie is er niet noemenswaardig door verslechterd.
De vertegenwoordigers van de Westeuropese landen dienen echter een
geloofwaardig beleid te voeren ten opzichte van de Oosteuropese landen en de
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Sovjet-Unie en het zou zeker mogelijk zijn om openhartiger te zijn zonder schade
voor de goede Oost-West verhoudingen.
Wanneer de Westelijke delegaties echter meer succes zullen bereiken door hun
rustig optreden, dan kunnen zij de kritiek naast zich neerleggen. Het is echter jammer
genoeg niet duidelijk wat de Russen willen. Zij hebben de conferentie in Belgrado
geconfronteerd met de arrestatie van mensen die zich beroepen op Helsinki en
willen een van hen, Sjtsjaranski, terecht laten staan voor verraad. Zou dit nog tijdens
de zittingen van de conferentie van Belgrado gebeuren, dan zou dit stagnatie
veroorzaken. Begint het proces tegen Sjtsjaranski pas na de conferentie, dan geven
de Russen daarmee hoe dan ook te kennen hoe zij over de mensenrechten denken.
Het Westen dient dus - naar mag worden verwacht - vóór het eind van de conferentie
van Belgrado de Russische autoriteiten te vragen om vrijlating van de mensen die
zich op de Slotacte van Helsinki beroepen.
Nu kan men stellen dat de Slotacte van Helsinki gaat over algemene principes,
maar niet om individuele gevallen en dat het gedeelte over mensenrechten niet
speciaal is opgesteld ten behoeve van Russische dissidenten. Het ging in eerste
instantie - naar mag worden verondersteld - om betere contacten tussen de landen
van Oost en West. Het zou kortzichtig genoemd kunnen worden de ontspanning
tussen Oost en West algemeen in gevaar te brengen om reden van bijzondere
schendingen van mensenrechten. De Kremlinleiders - naar mag worden
verondersteld - weten echter terdege hoe de publieke opinie in het Westen zal
reageren op politieke processen. Zij kunnen er alleen mee doorgaan, indien zij
bewust schade willen betrokkenen aan het overleg in Belgrado.
De beslissing hierover moeten de leiders in Moskou nemen. Het enige wat het
Westen kan doen is steun aan een reeds ingediend voorstel om extra bescherming
te verlenen aan mensen die al-of-niet-uitvoering van de Overeenkomst van Helsinki
signaleren.

Postulaat en realiteit
Het nakomen van de Slotakte van Helsinki is het onderwerp van een veelomvattende
en deprimerende documentatie, verzameld door de Amerikaanse ‘Commission on
Security and Cooperation in Europe’, vervaardigd onder leiding van de afgevaardigde
Dante B. Fascell en senator Claiborne Pell, met medewerking van
vertegenwoordigers van Senaat, Huis van Afgevaardigden en van de ministeries
van Buitenlandse Zaken, Defensie en Handel. (Basket III: Implementation of the
Helsinki Accords, before the Commission on Security and Cooperation in Europe,
Vol. I-VI. US Govt. Printing Off., Washington 1977. - Implementation of the Final Act
of the Conference on Security and Cooperation in Europe: Findings and
Recommendations Two Years After Helsinki. US Govt. Printing Off., Washington
1977.)
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De commissie was gevormd om onafhankelijk alle bereikbare feiten te verzamelen
met betrekking tot Mand drie. De medewerkers werd weliswaar de toegang geweigerd
door de Sovjet-Unie en de andere Oosteuropese landen, maar zij konden in de rest
van Europa en voorts door publieke audities, interviews van duizenden emigranten
en documenten een representatief beeld krijgen over de humanitaire situatie. Even
indrukwekkend als de erin vervatte bewijsvoering ter zake van de talloze schendingen
van de bepalingen van de Derde Mand in de Sovjet-Unie en de rest van Oost-Europa,
is het aantal mensen in Oost en West dat aan deze documentatie heeft meegewerkt.
Het is overigens geen eenzijdige aanklacht: ook de schendingen aan Westelijke
zijde worden vermeld. Het Amerikaanse onderzoek stelt vast dat de ondertekening
van de Slotacte van Helsinki geen wezenlijke verbetering heeft gebracht, ja dat de
niet-vervulling van Mand drie door de communistische landen een negatieve invloed
heeft gehad op de ontwikkeling van normale en vriendschappelijke relaties en de
voortgang van de samenwerking. Men concludeert gelukkig hieruit niet dat de
onderneming in het kader van de Conferentie voor Europese Veiligheid en
Samenwerking (CVSE) geen zin heeft. Bruikbaar resultaat van de Conferentie van
Helsinki vindt men, dat de behandeling van de afzonderlijke burger nu als maatstaf
voor internationale vertrouwenswaardigheid van een staat geldt, en daarom zijn de
Amerikanen optimistisch op lange termijn, dat tenslotte een
detente-met-menselijk-gelaat kan ontstaan. De Sovjet-Unie en de overige
Oosteuropese landen blijken volgens het rapport zeer verschillend op Mand drie te
hebben gereageerd. Het slechtst staat het met de mensenrechten, contacten en
informatie in de Sovjet-Unie, bijna even erg is het in Tsjechoslowakije; wezenlijk
beter is het in Hongarije en Polen (met name wat religie en kerk betreft); in de DDR
en Roemenië worden van allerlei schendingen geregistreerd, over Bulgarije kan,
wegens gebrek aan kennis, niets bepaalds gezegd worden, en Joegoslavië geldt
voor de Amerikaanse commissieleden als een witte raaf.
Deze evaluatie wordt in concreto door de behandeling van de zogenaamde
‘Helsinki-groepen’ in die landen bevestigd. De vervolging van mensen en groepen
die voor de uitvoering van de Slotacte van Helsinki pleiten (Prof. Ginzburg en
Sjtsjaranski in Moskou, Roedenko en Tychy in de Oekraïne, groepen in Litouwen,
Armenië en Georgië, de ondertekenaars van Charta 77 in Tsjechoslowakije), wordt
beschouwd als flagrantste schending van de bepalingen der Slotacte van Helsinki.
Land voor land, en punt voor punt, worden het zich houden aan de mensenrechten,
de intermenselijke contacten en de informatiemogelijkheden onderzocht, namen en
gevallen genoemd, getallen gegeven. De conclusie is dat vervolging van dissidenten,
de onderdrukking van gelovigen en de benadering van minderheden in de
Sovjet-Unie sinds de plechtige ondertekening van de Slotacte van Helsinki in 1975
zijn toegenomen. Uit de audities blijkt ook dat reacties in het Westen op het
terroriseren van prominente personen niet zonder effect blijven;
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maar wat gebeurt met de duizenden onbekende vervolgden? En volgens de
commissie zijn dat in de Sovjet-Unie alleen al ruim 10.000 gevangenen.
Het commissieonderzoek wijst overtuigend op de samenhang met Mand twee,
de economische, technische en wetenschappelijke betrekkingen. De geheimhouding
van economische informatie, de reisbeperking voor Westelijke zakenlieden of het
gebrek aan direct contact tussen leveranciers en afnemers zijn al even hinderlijk
voor een uitbreiding van de handelscontacten als het verschil tussen de systemen
dat is. Vooruitgang wordt alleen maar geboekt op het terrein van milieubescherming.

Geringe vooruitgang
De uitwisseling van wetenschap en onderwijs maakte sinds de totstandkoming van
de Slotacte van Helsinki maar geringe vooruitgang. In 1976 kwamen uit West-Europa
10.506 jongelui in de Verenigde Staten studeren en maar 775 uit de Oosteuropese
landen en uit de Sovjet-Unie. Aan wetenschappelijke contacten wordt in Oost-Europa
en in de Sovjet-Unie zeer veel in de weg gelegd.
Afgezien van een paar faciliteiten voor buitenlandse correspondenten is er de
afgelopen twee jaar een grotere ‘poreusheid’ voor informaties gekomen, ja, er wordt
zelfs vastgesteld dat recente communistische acties resulteren in een algemene
verslechtering van de behandeling van journalisten, een ‘anti-journalisten-campagne’.
De informatieuitwisseling laat zich uiteraard slecht meten, maar de volgende
getallen geven een aanwijzing: in 1976 werd in de Verenigde Staten 294.371 kg
luchtpost-drukwerk uit de Sovjet-Unie ingevoerd, terwijl in omgekeerde richting naar
de Sovjet-Unie slechts 56.654 kg werd vervoerd. De distributie van Amerikaanse
tijdschriften in Oost-Europa steeg sinds 1975 nauwelijks, Newsweek bijvoorbeeld
kon zijn oplaag daar verhogen van 2.676 tot 2.681, Time van 1.182 tot 1.280, US
News & World Report van 481 tot 631, maar de verkoop van de International Herald
Tribune daalde van 1.757 tot 1.645.
De commissie hecht zeer veel waarde aan informatie-uitwisseling, en bepleit het
vertalen, de inrichting van bibliotheken met literatuur in vreemde talen, en de
uitwisseling van boeken tussen openbare leeszalen.
De commissie onderkent dat ook Westelijke landen de Slotacte van Helsinki
inzake Mand drie niet geheel nakomen. Een ernstig minuspunt wordt geacht het
feit dat de Verenigde Staten de conventie van de Verenigde Naties inzake de
Mensenrechten nog steeds niet hebben geratificeerd. Voorts betwijfelt de Commissie
het, na vele hearings, of de restrictieve visapraktijk van de Verenigde Staten of het
Jackson-Vanik-Amendment op de Trade Act 1974 (dat verlening van
meestbegunstigde natie-behandeling afhankelijk stelt van een liberaler
emigratiebeleid) in de geest van de Slotacte van Helsinki zijn.
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De Amerikaanse commissie vermeldt ook dat er tekorten bestaan tussen de
Westelijke landen onderling voor wat de eisen van Mand drie betreft. Zo verneemt
men dat het thans moeilijker is dan vroeger om Amerikaanse documentatie- en
vertaaldiensten in Zwitserland te krijgen. Sinds de herfst van 1976 is het materiaal
van de National Technical Information Service nog slechts via Parijs te betrekken,
en dat is vier- tot vijfmaal zo duur, en bovendien wordt de toezending sterk vertraagd.
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‘Ik ben ik, verdomme’
De romanwereld van Gabriel García Márquez
G. Posson
Met ‘De Herfst van de patriarch’ is nu praktisch het hele oeuvre van de Columbiaan
Gabriel García Márquez - op een bundel reportages uit zijn begintijd en zijn eerste
1
verhalenbundel na - in het Nederlands vertaald. Een goede aanleiding, dacht ik,
om wat nader op dat hele werk in te gaan.
De Herfst van de Patriarch (oorspronkelijke titel El otoño del patriarca), wekte bij de
publikatie nogal wat bevreemding: 271 dichtbedrukte bladzijden, zes compacte
hoofdstukken zonder één kiertje wit, die bovendien wemelen van bruuske overgangen
en verrassende interpolaties - kortom, een monstrum. Velen zagen er een totale
breuk in met Márquez' vorige romans, in het bijzonder met Honderd jaar
eenzaamheid. R. Lemm b.v. schreef in Vrij Nederland: Márquez heeft zijn onschuld
verloren. Hij is zich te bewust geworden van zijn kunnen en is te ver van de
Zuidamerikaanse werkelijkheid verwijderd.
Het grondthema van de roman is de aftakeling van een dictator-patriarch. Márquez
schrijft zijn patriarch naar een stadium toe waarin je niet meer

De volgende werken van Márquez zijn nu vertaald, alle bij
Meulenhoff, A'dam:
La hojarasca = Afval en dorre bladeren (1955)
El coronel no tiene quien le escriba = De kolonel krijgt nooit post (1961)
Los funerales de la Mamá Grande = De uitvaart van Mamá Grande (1962)
La mala hora = Het kwade uur (1962)
Cien años de soledad = Honderd jaar eenzaamheid (1967)
Relato de un náufrago = Verhaal van een schipbreukeling (1970)
La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada
= De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Eréndira
en haar harteloze grootmoeder (1972)
El otoño del patriarca = De herfst van de patriarch (1975)

1

Cuando era feliz e indocumentado (reportages), Col. Rotativa, Barcelona, Plaza y Janés,
1974. Ojos de perro azul, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1974.
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weet of hij nu eigenlijk al dood is of nog leeft. De oude man weet het op den duur
zelf niet meer; hij verliest niet alleen alle greep op de realiteit, maar ziet ook zijn
herinneringen wegvloeien door de spleten van zijn geheugen. Tenslotte kan hij
alleen nog maar zeggen ‘Ik ben ik, verdomme!’: hij is gedegenereerd tot een leeg
bewustzijn. De grondoorzaak die tot deze onwezenlijke toestand heeft geleid is de
kanker van de macht; deze doet alle waarden in hun tegendeel verkeren en creëert
rondom haar slachtoffer een absolute leegte. Juist dit thema is een van de talrijke
aanknopingspunten met het hele vroegere werk.
Er is namelijk helemaal géén breuk. Vanaf zijn allereerste verhalen tot en met De
herfst is Márquez steeds dezelfde gebleven. Als schrijver is hij nooit ‘onschuldig’
geweest. Hij heeft zich eens laten ontvallen, dat hij een zorgvuldige lezer van zijn
eigen werk is en dat hij er hele stukken van uit het hoofd kent. Geen steentje ervan
is te klein, of het wordt ergens wel eens opnieuw gebruikt; zo ontstaat een puzzel
waarvan verschillende stukken in verschillende werken terug te vinden zijn. Of je
krijgt het gevoel dat je te maken hebt met een vernuftig geconstrueerd spiegelpaleis.
De ‘citaten’ lijken wel radioactief gemerkte bloedlichaampjes die je door het hele
lichaam van het oeuvre heen kunt volgen. In de volgende bladzijden wil ik enkele
‘figuren’ uit dat werk analyseren, die door hun opvallende recurrentie zulk een
‘présence’ krijgen, dat ze bepalend worden voor het eigen karakter ervan.

De kanker van de macht
Een van de meest markante figuren uit Honderd jaar eenzaamheid is kolonel
Aureliano Buendía. Hij gooit zich in de oorlog, zonder dat je ooit een duidelijk beeld
krijgt van zijn motivering.
‘- Dat is waanzin, Aurelito - riep zijn schoonvader uit.
- Niks waanzin - zei Aureliano. Het is oorlog. En noem me geen Aurelito meer,
want voortaan ben ik kolonel Aureliano Buendía’.
Hij bereikte de hoogste toppen van de macht, maar raakt steeds meer geïsoleerd.
Zijn adjudanten trekken zelfs met krijt een kring rond hem, waarbinnen niemand
een voet mag zetten. Op dat moment begint de terugkeer van de slinger: de
oorlogskoorts zakt en gaandeweg breekt de luciditeit door. Hij begint in te zien, dat
hij door zijn engagement in de burgeroorlogen (= is de tijd, de historie) ontrouw is
geworden aan zijn ‘essentie’. Hij is totaal van zichzelf vervreemd. Zonder zich te
bekommeren om zijn land of zijn partij, vecht hij zich met ijzeren consequentie naar
de vrede toe; om deze aan zijn verbitterde partijgenoten op te dringen, komt hij tot
onvoorstelbare uitersten van wreedheid en geweld. Na de ondertekening van het
uiteindelijke verdrag schiet hij zich een kogel door de borst, maar brengt
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het er levend af. Als men hem naar het huis van zijn moeder brengt, staan zijn ogen
wijd open van machteloze razernij: een lid van zijn machtsapparaat, zijn lijfarts, had
de enige plek op zijn lichaam gemarkeerd waar een kogel zonder letsel kon
binnendringen. Het apparaat immers tracht zichzelf te bestendigen en heeft dus (de
fictie van) de dictator nodig. Maar dat zal deze laatste een zorg wezen: hij wil met
zichzelf in het reine komen. Hij is ‘dood’; hij wil methodisch alle sporen van zijn
bestaan in de wereld uitvegen. Hij beperkt zich tot een existencia descomplicada,
zijn voornaamste bezigheid bestaat in monotoon, repetitief werk, ‘dat in zichzelf de
beste maat voor zijn tijd vindt’. Die meedogenloze concentratie geeft hem de
sereniteit die hij nodig heeft om de desillusies van de oorlog te vergeten. Hij wil niet
in de val van de nostalgie trappen. Hij maakt van zichzelf een levende dode, een
schim, die in een andere tijd en een andere ruimte leeft. Zijn huisgenoten merken
pas dat hij dood is als ze de gieren zien neerdalen naar de afgelegen patio met de
kastanjeboom. Zo eindigt Honderd jaar eenzaamheid.
In hetzelfde beeld opent De herfst van de patriarch: Aasgieren die neerstrijken
op het verlaten paleis; zo merken de mensen ook hier dat de patriarch dood is. Maar
ook deze dictator was al ‘dood’ tijdens zijn leven: hij heeft zichzelf opgebaard gezien
in de persoon van zijn dubbelganger. Ook zijn leven ‘de-compliceert’ zich, hier echter
door het gangreen van de absolute
Gabriel García Márquez: biografische gegevens
Geboren 1928 in Aracataca (Colombia). Opgevoed door zijn grootouders.

1940: Jezuïetencollege in de buurt van Bogotá; deze trieste stad stoot
hem af.
Begint rechten de studeren, maar begeeft zich al heel snel in de
journalistiek, die hij nooit ontrouw geworden is. Hij maakte in 1948 de
‘bogotazo’ mee, een uitbarsting van geweld, die aan tienduizenden van
zijn landgenoten het leven kostte. Rond die tijd begint hij ook verhalen te
publiceren. In 1955 stuurt zijn krant hem naar Europa, als correspondent
in Rome. Daar studeert hij aan een filmacademie. Kort daarop trekt hij
naar Parijs, waar hij in zeer moeilijke omstandigheden (zijn krant had
verschijningsverbod gekregen) zijn tweede roman, El coronel, beëindigt.
De Cubaanse revolutie (1959) begeestert hem: hij is een tijdlang chef
van het bureau van Prensa Latina in Bogotá. Na een verblijf in New-York
trekt hij naar Mexico, waar hij o.a. filmscenario's schrijft.
Cien años de soledad (1967) betekent voor hem de doorbraak. Zijn
vroeger werk wordt nu ook weer uitgegeven. Vanaf dat jaar, tot 1975,
woont hij in Barcelona, waarna hij terugkeert naar Mexico. De Herfst van
de Patriarch is, naar hij zelf zegt, zijn zwanenzang als romancier. Met zijn
actieve deelname aan het politieke leven (Russell-Tribunaal, eigen
tijdschrift Alternativa, reportages over de strijd in Angola) wil hij een
bijdrage leveren tot de verwezenlijking van het socialisme in
Latijns-Amerika.
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macht. Hij weet zich niet op tijd te herpakken, zoals Aureliano Buendía; slechts één
enkele keer heeft hij een vermoeden van een alternatief voor de waanzin van de
macht: zich begraven in een verlaten Indianendorp, waar geen mens nog zou weten
dat hij ooit zo machtig is geweest, dat zijn bevelen uitgevoerd werden voor hij ze
uitgesproken had. (In Honderd jaar wordt van Kolonel Buendía hetzelfde gezegd).
Beide figuren lijden aan de kanker van de macht, beiden zijn dictatoren. Dat leidt
er gemakkelijk toe, in het werk van Márquez een afspiegeling te zien van ‘de
Zuid-Amerikaanse realiteit’. Maar de problemen van het individu hebben in heel zijn
werk voorrang op die van de maatschappij. De hoogst individuele obsessies in zijn
eerste verhalenbundel, Ojos de perro azul (Ogen van een blauwe hond) zijn bepalend
voor al zijn latere werken, tot en met De herfst van de patriarch. Ze zitten wel
verborgen onder de oppervlakte van de geraffineerde romanconstructie, maar ze
zijn niet verdwenen. De militante verklaringen van de auteur brengen sommige critici
ertoe, in zijn werk parallellen voor zijn politiek engagement te zoeken. Dat lijkt mij
een doodlopend straatje: een politieke praxis die niet steunt op hoop, komt mij
contradictorisch voor. En hoop is wel het allerlaatste dat je in de geschriften van de
Columbiaan moet zoeken.

Spiegelbeeld en dubbelganger
Márquez is een determinist, een soort calvinist die zelfs niet hoopt op een willekeurige
beschikking van de goddelijke genade. Het menselijk lichaam is, zoals de kosmos,
een onwaarschijnlijk kaartenhuis, opgebouwd uit eenvoudige componenten. Het
werkt als een mechanisch stuk speelgoed. Heel zijn werk door toont Márquez zich
meer aangetrokken tot artefacten dan tot wat er model voor heeft gestaan: het
opwindbaar danseresje, de pianola, de windmachine... (In zijn interviews bestempelt
hij zichzelf steevast als een ambachtsman, niet als een artiest!) Al deze toestellen
verslijten en stokken tenslotte, tot op de draad versleten.
Het lichaam is drager van een erfelijke essentie. Ze is ‘als een tweede lichaam,
dat van veel verder kwam dan het zijne, dat met hem ondergedompeld was geweest
in de vloeibare nacht van de moederschoot en met hem opgeklommen was langs
de vertakkingen van een oeroude stamboom; het was bij hem geweest in het bloed
van zijn vier paar grootouders, en samen met hem van héél ver gekomen, vanaf
het begin van de wereld.
Het had met zijn gewicht, met zijn mysterieuze aanwezigheid heel het evenwicht
van het universum ondersteund.’ (Ojos de perro azul, p. 30). Zo komt het dus, dat
de Buendía's op elkaar lijken. Je denkt daarbij aan moderne technieken van
‘engineering’, het overplanten van een celkern in een ander cellichaam, waaruit
men tevoren de oorspronkelijke kern heeft verwijderd (‘cloning’).
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Zo creëert men identieke tweelingen. Geen wonder dus, dat de identieke broers,
de dubbelgangers (synchronie) en de zonen-die-op-hun-vader-lijken (diachronie)
veelvuldig voorkomen. Hier ligt m.i. de centrale ‘mythe’ van Márquez' werk, en niet
in het ‘magisch realisme’ dat er een exotisch tintje aan geeft.
Zijn personages worden zich van hun gespletenheid bewust via hun spiegelbeeld.
Zo kunnen ze zien hoe ze er ‘in werkelijkheid’ uitzien. Dat afstand nemen van zichzelf
maakt echter ook het zelfbedrog mogelijk: je kan aan je spiegelbeeld gaan werken
en een schijnidentiteit gaan opbouwen.
In Márquez' allereerste verhaal heeft de hoofdpersoon het over ‘die geschiedenis
van de gebalsemde farao's’. Hun ziel bleef bestaan zolang hun lichaam intact bleef.
Ze konden het dus zien vanuit de limbus waarin ze na hun dood verbleven, ongeveer
zoals wij ons spiegelbeeld zien. ‘Van toen af kon hij niet meer onderscheiden, zich
herinneren, welke gebeurtenissen deel uitmaakten van zijn delirium, en welke van
zijn echte leven’. De twijfel wordt nog vergroot doordat barbiers van het lijk een
‘ordentelijke overledene’ gemaakt hebben (een beeld dat telkens weer terugkeert),
om het een geruststellende schijnidentiteit te geven.
Het ‘andere’ kan echter nooit volledig onder de schmink begraven worden. De
waslaag barst onder de druk van het onafwendbare verval. Het onkruid duwt het
plaveisel van het majestueuze huis van de Buendía's omhoog. Als je goed luistert
hoor je het gerikketik van de kaken van de rode mieren en het boren van de
houtwormen. Zelfs de heroïsche restauratiedrift van Ursula is daar niet tegen
opgewassen. Hoe meer we ons verzetten, hoe dreigender het ‘andere’ zich
manifesteert.
Zo vergaat het de dictator ook met Patricio Aragonés. Hij maakt van deze
eenvoudige glasblazer zijn volmaakt evenbeeld; zijn voeten worden met vijzels
platgeslagen en zijn ballen met een schoenmakerspriem doorboord om te ze doen
uitstulpen. Hij laat hem zelfs terpentijn drinken om hem weer analfabeet te maken.
Patricio geniet alle privileges van de absolute macht, en moest de dictator dus
dankbaar zijn voor de ‘uitverkiezing’. Tijdens een officiële plechtigheid krijgt hij echter
een steek met een vergiftigde dolk. Tijdens zijn doodsstrijd zegt hij (het spiegelbeeld)
de patriarch ongezouten de waarheid dat hij te laf is om zélf de haat van zijn
onderdanen onder ogen te zien, dat iedereen hem beliegt, dat hij niet kan
liefhebben...
De oude man heeft zijn hele leven lang niets anders gedaan dan vluchten voor
de waarheid. Hij schminkt zijn spiegelbeeld, tot de dood hem uiteindelijk dwingt de
waarheid te zien... als het te laat is. In Honderd jaar breken generaties Buendía's
zich het hoofd over de raadselachtige papieren die de zigeuner Melquíades heef
nagelaten. Ondertussen gooien ze zich onbekommerd in de maalstroom van de
actie, tot de veer slap wordt. Als de laatste Buendía de manuscripten tenslotte
ontcijfert, stelt hij vast dat ze niets an-
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ders bevatten dan de geschiedenis van zijn familie. Hij ziet (leest) zichzelf al lezend
in het boek van zijn lotsbestemming, als de ‘gran viento final’ het huis, de familie en
de geschiedenis wegveegt naar de definitieve vergetelheid toe, als vuilnis na het
feest. Hier is de tekst het spiegelbeeld van de onwrikbare essentie van de historie.
Hij releveert niets nieuws. Er is geen transcendentie bij Márquez, geen punt-omega:
hij is de schrijver van de entropie, die leidt tot een geluidloze implosie.

Koorts en luciditeit
Een ‘waarheid’ die zo troosteloos is, wil niemand graag onder ogen zien: dat is een
normale verdedigingsreactie. Bij Márquez betekent dat ‘koorts’; aanvallen van wat
‘normale’ mensen waanzin noemen. Alleen de mannelijke hoofdfiguren lijden eraan;
ze spreken dan wartaal, verliezen alle aandacht voor de ‘realiteit’, krijgen dwaze
invallen of doen gekke dingen. José Arcadio Buendía in Honderd jaar eenzaamheid
ontdekt dat de aarde rond is en dat ijs de grootste ontdekking van zijn tijd is. Baltazar,
de schrijnwerker in De uitvaart van Mamá Grande, kan niet aan de aandrang
weerstaan om vogelkooien te maken. Dámaso, in dezelfde verhalenbundel, steelt,
als hij dronken is, biljartballen, zonder ook maar een ogenblik te denken aan de
2
conseqenties voor zichzelf en zijn zwangere vrouw.
In De herfst lijdt de patriarch zo erg aan moeraskoorts, dat zijn moeder erover
moet waken dat hij niet door de paarden wordt vertrappeld. Zélf zegt hij dat de
derdedaagse koorts van de oorlog de enige ziekte is die hij ooit heeft gehad. In het
begin ‘was de macht nog niet de oeverloze modderpoel zoals op het hoogtepunt
van de herfst, maar een koortsige stroom die we voor onze ogen zagen ontspringen’
(HP, 85).
De nieuwbakken dictator ‘doorkruiste het hele land met zijn vreemde eekhoornloop,
zijn spoor van hitsig zweet, een baard van dagen’ (HP, 84). Maar eenmaal in het
bezit van de absolute heerschappij, gaat hij zich een andere identiteit opbouwen.
Hij maakt zichzelf wijs: ‘de mensen houden van mij, verdomme!’ Al wéét hij heel
goed dat zijn propagandamachine niet alleen de bevolking, maar ook hemzelf
bedriegt, sluit hij zich op in de spiegelingen van de officiële retoriek.
We zagen al dat zijn dubbelganger dat scherm probeert te doorbreken. Maar ook
zijn eigen moeder op haar doodsbed tracht hem, ondanks zijn vertwijfeld protest,
de ogen te openen voor de waarheid. Wat hij zich zijn leven lang over zijn afkomst
heeft voorgesteld, is waan. Een circus-helderziende heeft van hem gezegd dat hij
voor koning geboren was; zijn moeder heeft

2

In zijn bespreking van dit verhaal zoekt R. Lemm symbolen waar ze niet gezocht kunnen
worden: de drie biljartballen (twee witte en een rode) zouden het symbool van de mannelijkheid
zijn! (Vrij Nederland, 3-7-1976).
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hem in die waan gretig bevestigd; nu echter, bij haar dood, verneemt hij de waarheid:
zijn moeder was een arme hoer, hij is verwekt door een passant, die niet eens de
moeite had genomen om te gaan liggen, niet eens zijn hoed had afgenomen.
Zelfs zijn eigen dood weerspreekt zijn waan: hij sterft niet in zijn kantoor, in zijn
uniform, zoals de pythia's hem toch ontelbare malen hadden voorspeld; hij sterft in
zijn slaapkamer, blootsvoets, als een bedelaar. Maar op dat moment breekt het
inzicht door dat zijn leven één grote vergissing is geweest en dat hij die nooit meer
ongedaan kan maken: ‘Je leert te laat dat zelfs de meest langdurige en nuttige
levens niet verder komen dan het stadium van leren leven’. Hetzelfde slot dus als
in ‘Honderd jaar eenzaamheid’. Men krijgt in het leven maar één kans. Maar nooit
zal de waarheid naar buiten komen: die het lijk vinden, blijven toch de versie van
de waarzegsters geloven. Het (zelf)bedrog wordt geschiedenis... Zoals bij Borges,
blijft het mirakel schim, een flits tussen tijd en eeuwigheid.
De waarheid is ondraaglijk, er is niet mee te leven. Wie de waarheid door laat
breken, tekent zijn doodvonnis. Dit proces geldt zowel voor individuen als voor
geslachten, gevat in het raderwerk van de geschiedenis. Een prachtig voorbeeld
hiervan is de oude militair uit De kolonel krijgt nooit post. Critici die hem ‘oud, kinds
en maanziek’ noemen, doen hem onrecht; omdat hij totaal gespeend zou zijn van
3
realiteitszin, zou hij onze ‘barmhartigheid’ verdienen. De kolonel is een oudstrijder
uit de burgeroorlog; zijn staat van dienst geeft hem recht op een pensioen, maar
dat komt nooit.
In zijn oude dag wordt hij geconfronteerd met een situatie waarvoor hij de kracht
en het idealisme van een twintigjarige nodig zou hebben. Zijn door de politie
neergekogelde zoon heeft hem een vechthaan nagelaten, die het symbool wordt
van de solidariteit tussen de oude en de nieuwe generatie. De kolonel heeft geen
eten meer, zijn vrouw is doodziek, er is geen geld voor geneesmiddelen. Tenzij hij
de haan verkoopt. Maar dat zou hem van zijn ‘essentie’ afbrengen, een schakel te
zijn tussen de generaties. Na een kort moment van zwakte weigert hij halsstarrig
de haan te verkopen, al betekent dat de dood voor hemzelf en zijn vrouw. Zijn vrouw
vindt dat waanzin. Zoals bijna alle vrouwen bij Márquez lijdt zij aan de
bewustzijnsvernauwing van het ‘realisme’: zij staan met de twee voeten op de grond,
maar raken er dan ook nooit van los. Geen enkele vrouw slaagt erin, haar man van
zijn ‘dwaasheden’ af te houden; zij kunnen hoogstens, zoals Ursula in Honderd jaar
eenzaamheid, de schade beperken, maar zijn nooit in staat de uiteindelijke catastrofe
tegen te houden. De kolonel ziet de catastrofe lucide onder ogen. Vanaf het begin
heeft hij geweten dat dit fatale moment moest komen.

3

A. Jansen, La novela hispanoamericana actual y sus antecedentes, Barcelona, 1973, pp.
128-129. De samenvatting van het verhaal bevat verscheidene fouten, die gedeeltelijk
teruggaan op het veelgeciteerde werk van Luis Harss, Los nuestros.
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De roman eindigt waar de fatale waarheid inzichtelijk wordt: ‘- Zeg eens, wat zullen
we eten?
De kolonel had vijfenzeventig jaar - de vijfenzeventig jaar van zijn leven, minuut
voor minuut - nodig om tot dit moment te komen. Hij voelde zich zuiver,
ondubbelzinnig, onoverwinnelijk, op het ogenblik dat hij antwoordde: Stront’.

Angst
Iedereen in het universum van Márquez kent angst. Reeds in de eerste
verhalenbundel heet het: ‘Het spook van de angst opende voor hem het venster op
de werkelijkheid’. De angst houdt verband met ervaringen uit de kinderjaren en is
volkomen irrationeel ‘Zij probeerde te reageren, maar kon het niet. De angst had
haar volledig opgeslorpt en bleef daar, bewegingloos, hardnekkig, bijna lichamelijk
aanwezig, alsof het een onzichtbare persoon was, die haar kamer niet uit wou. En
wat haar nog het meest van haar stuk bracht, was, dat die angst in het geheel niet
gerechtvaardigd was; hij was uit één stuk, zonder reden: een angst die alleen maar
zichzelf was’ (ibid.).
Patricio Aragonés, de dubbelganger van de patriarch, sterft van schrik (HP, 28).
De moeder van de patriarch heeft een redeloze schrik voor de gevaren die de
mensen van de páramo (dorre hoogvlakte) bedreigen in de stad en zij geeft die
angst door aan haar zoon. Zelf lijdt hij aan een panische ‘terror de existir’, angst
voor het bestaan, die zich als een poliep vertakt in schrik voor de vrouw, schrik voor
de menigte, die hij nooit durft toespreken, schrik voor de waarheid, schrik voor zijn
‘tremendo submundo’, de verschrikkelijke onder-wereld waarin hij tijdens zijn slaap
verzinkt... Hij verschilt in dit opzicht niet van Arcadio Buendía, zijn prototype uit
Honderd jaar eenzaamheid, die zich ook had ontpopt tot een sanguinaire proconsul.
Op het ogenblik dat hij gefusilleerd werd, ‘voelde hij weer, samengebald in een
verscheurende houw, al de angst die hem zijn leven lang gefolterd had. De kapitein
beval: Vuur! Arcadio had nauwelijks de tijd zijn borst vooruit te steken en zijn hoofd
op te heffen, en hij verstond niet waar die gloeiende vloeistof vandaan kwam die
zijn dijen verbrandde’.

Verval en verrotting
De laatst geciteerde zin brengt ons tot een ander opvallend, maar weinig
gecommentarieerd kenmerk van Márquez' romanwereld: het ‘scatologisch’ element.
Maar dat klinkt nog te clean. Kolonel Buendía sterft al waterend, met zijn hoofd
tegen een kastanjeboom. De kolonel-die-nooit-post-krijgt brengt in doodsnood uren
door op het toilet. Als de patriarch er tenslotte toe komt Leticia Nazarena, zijn grote
liefde, te bezitten, is hij ‘in de war door het verlangen van zijn nieren, de sliert
voetzoekers in zijn maag (entrañas:
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“buik”, “darmen” was directer geweest), de dodelijke verwoesting van het tere tentakel
waardoor zijn ingewanden uit zijn lijf gerukt werden en hij veranderde in een onthoofd
beest wiens doodskronkelingen de sneeuwwitte lakens met een hete en zure materie
besmeurden waardoor de herinnering aan de sfeer van vloeibaar glas van de middag
van de striemende (radiantes: zondoorschenen) regenbuien onder het muskietengaas
verpest werd, want het was stront, generaal, uw eigen stront’. (HP, 153). Duidelijker
kan het complex angst - dood - ingewanden - excrementen niet geïllustreerd worden.
Het gaat echter slechts om een deel van een veel omvangrijker fenomeen, nl. dat
van dood, verval en verrotting.
Iedereen die Honderd jaar eenzaamheid gelezen heeft, herinnert zich hoe op
zekere dag een grote kist afgeleverd werd bij de Buendía's. Aureliano Segundo
schroeft het deksel los, maar gooit de kist ijlings weer dicht, want zij bevat het lijk
van zijn schoonvader: ‘Zijn huid barstte open met walgelijke oprispingen en hij lag
op een laag pitje te koken in een schuimende en borrelende soep van levende
parels.’ In HP vraagt Bendición Alvarado haar zoon eens naar haar rug te kijken:
‘Zij trok haar hemd uit, draaide zich om en hij staarde met sprakeloze afschuw naar
haar rug die bezaaid was met dampende zweren die stonken als Indiaanse perenpulp
en waarin de minuscule belletjes van de eerste larven reeds openbarstten’. Het
parallellisme in de beeldspraak is opmerkelijk. Reeds in Ogen van een blauwe hond
zien we de ontbinding leiden tot een toestand van vloeibaarheid: een van de
personages weet dat hij definitief dood is, als hij voelt ‘hoe hij zwemt in zijn eigen
zweet, in een kleverige, dikke vloeistof, waarin hij ook had gezwommen vóór zijn
geboorte, in de buik van zijn moeder’. Hij wordt overtuigd van zijn definitieve dood
door de stank van zijn eigen verrotting. De lijkenstank is ook allesoverheersend in
een episode in De herfst van de patriarch: Sãenz de la Barra brengt zakken vol
afgesneden hoofden van tegenstanders naar het huis van de patriarch
‘en na drie dagen verging je van de doje beestenstank die door de muren
kwam en het glas van de spiegels besloeg door een stinkende damp, we
zochten in de keuken naar die smerige lucht maar we vonden hem in de
stallen, ze joegen hem met reukwerken uit de kantoren maar hij kwam
hen weer tegemoet in de audiëntiezaal, met zijn uitwasemingen van
rottende rozen vulde hij de meest verborgen schuilhoeken waar zelfs de
fijnste schurftflarden van de nachtelijke pestlucht niet kwamen, zelfs niet
verstopt in andere geuren, maar hij was op een plek waar we het minst
naar gezocht hadden, namelijk in de zak die vol cocosnoten leek te zitten
(...) zes afgehouwen hoofden met het respectievelijke overlijdenscertificaat’
(HP, 193-194).

Pessimisme
Deze en andere macabere beschrijvingen kunnen shockeren, maar ze illustreren
exact het grondeloze pessimisme van Gabriel García Márquez. De verrotting van
het individuele lichaam verloopt parallel met het verval van
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familie, dorp en maatschappij; ze symboliseert Márquez' opvatting van de
geschiedenis (zoals die althans in zijn romans naar voren komt). In tegenstelling tot
wat de meeste critici beweren, beschrijft de tijd in zijn werk geen cirkels: de tijd is
een spiraal, die uitloopt op het niets.

Persoonlijke demonen
De flap van De herfst van de patriarch wil ons doen geloven dat deze roman méér
over de Latijns-Amerikaanse werkelijkheid vertelt dan Honderd jaar eenzaamheid.
Geen van beide romans is echter een kopie van die werkelijkheid. Natuurlijk houden
4
ze er verband mee en ontlenen ze er een eigen cachet aan. Maar fundamenteel
ligt de coherentie van Márquez' werk in wat Mario Vargas Llosa zijn demonios
5
personales noemt. Gaat men daar nader op in, dan krijgen we een heel ander beeld
dan de vooral socio-politiek ingestelde critici ons leveren. Die laten zich vooral leiden
door het politiek credo van de auteur, dat in schrille tegenstelling staat tot het
pessimisme dat zijn oeuvre kenmerkt. Márquez is wat dat betreft geen uitzondering.
Carpentier is een vurige propagandist van de Cubaanse revolutie, maar in zijn
werken overheerst de (zeer liberale) scepsis. Cortázar staat ook op de bres voor
de ontvoogding van zijn continent, maar als hij zijn inzet in literaire munt wil omzetten,
faalt hij volkomen. Zelfs Borges illustreert die gespletenheid. Het ziet ernaar uit dat
we hier voor een kenmerk van de Zuid-Amerikaanse literatuur staan, dat veel vaker
voorkomt dan ideologisch gemotiveerde critici willen aannemen. De kritiek - en
6
zonder twijfel ook de auteurs - moeten met die tweespalt leren leven. In ieder geval
wordt over één aspect van Márquez' schrijversschap niet getwist: zijn stilistisch en
technisch meesterschap. Als je eenmaal ondergedoken bent in zijn werk, laat het
je niet meer los. Iedere keer weer ontdek je er andere facetten in van de kunde en
de kunst van deze onvergetelijke meester van het hedendaags Zuid-Amerikaanse
proza.

4
5

6

L. Geerts, Wanhoop en geweld in Columbia, in Streven, februari 1974, blz. 489-497.
Mario Vargas Llosa, García Márquez: Historia de un deicido, Barcelona, Barral, 1971. Deze
auteur analyseert de ‘demonios’ niet correct. Hij begaat de fout, onvoldoende rekening te
houden met de eerste verhalen van Márquez. Hij doet ze af als onrijp, gesofistikeerd en
intellectualistisch, en ziet niet dat ze een aanloop vormen op zijn later werk. Is hij daarin het
slachtoffer geworden van zijn marxiserende premissen?
Een uitstekende analyse van de tegengestelde interpretaties die men kan vinden bij de critici
van Márquez werk, geeft Donald L. Shaw. Hij besluit zijn artikel Concerning the interpretation
of ‘Cien años de soledad’ (in Ibero-Amerikanisches Archiv, Neue Folge, Berlijn, pp. 317-329)
als volgt: ‘It is perhaps as well to emphasise that if there is an emerging consensus about
anything connected with García Márquez it is about the fact that this standpoint in Cien años
de soledad, despite its humour and ludic aspects, is in the end one of profound pessimism.
Compatibility with this deeper tragic vision would seem at present the main criterion governing
conclusions about Cien años de soledad’.
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Kitsch
Paul Casparie
Kitsch is kunst die door de elite verafschuwd wordt.
Die elite is gewoon de groep mensen die geacht wordt goede smaak te bezitten.
De leden van de elite bepalen zèlf wie er tot hun gezelschap behoren. Om tot de
elite te behoren moet men eenvoudigweg de dingen waarderen die genade vinden
in het oog van de elite en misprijzen alles wat de elite verwerpt. Men moet kortom
de goede boeken lezen, de juiste films gaan zien, de passende kleding weten te
kiezen en geen verkeerde meubels in huis halen.
De zekerheid de goede keuze gedaan te hebben wordt verkregen uit het instemmend
oordeel van de elite. Naast de consistentie in esthetische oordelen onder de leden
van de elite zijn er sociaal-economische aanwijzingen. De leden van de elite hebben
niet zelden een academische opleiding genoten, vallen in de hogere
inkomensgroepen, beschikken over een zekere mate van algemene ontwikkeling
en intelligentie en weten in de regel wat hoort en niet hoort. Tenslotte gaan de leden
van de elite in geval van twijfel te rade bij de echte culturati: de toplaag in esthetische
zaken, bestaande uit personen die zich actief of passief professioneel met kunst
bezighouden: de artiesten en critici.
De verzameling kunstvoortbrengselen, vooral afbeeldingen en luxueuze
gebruiksvoorwerpen, maar ook literatuur, film en muziek, gemaakt om bij een groot
publiek in de smaak te vallen maar waarnaar de elite met afkeer wijst, is dus de
verzameling kitschprodukten. Hiermee is deze verzameling natuurlijk niet precies
gedefinieerd omdat de oordelen van de leden van de elite soms toch behoorlijk van
elkaar kunnen afwijken én omdat de samenstelling van de elite in de loop van de
tijd verandert. Er worden personen toegelaten die vroeger om hun gedachten over
mooi en lelijk werden verguisd en men stoot leden uit wier opvattingen fout of
achterhaald zijn gebleken. Derhalve is het onmogelijk aan de hand van de ‘eliteregel’
een sluitende formule voor het herkennen van kitsch op te stellen, netzomin als ooit
een definitieve omschrijving van kunst te verwachten valt. Kitsch en Kunst moeten
gewoon in de praktijk geleerd worden. Men moet met kitsch omgaan om er de smaak
van te pakken te krijgen. De kitschkenner wordt door het
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oordeel van de elite met een stapel objecten geconfronteerd waaraan hij zelf een
aantal gemeenschappelijke kenmerken moet proberen te ontdekken.
Zo bekijkt hij een fontein in de zitkamer in bronskleurig en scherpgroen ceramiek,
gemodelleerd als een uit rotspapier gefrommelde kerststal, waarboven een gouden
Orpheus zweeft die smachtend de snaren van zijn lier betokkelt. En de kitschkenner
kijkt verder want er is nog veel meer te zien: een spinnewiel als schemerlamp, de
kap in boerenbonte kleuren, het geheel omringd door porseleinen herderinnetjes;
een borrelglas tot boekensteun omgebouwd; een gipsen reuzenhert dat door een
gespierde woudloper met een tirolerhoedje op bij de horens wordt gegrepen en
tegen de grond gedrukt, alles zeer levensecht; het schilderij van een amandelogige
Spaanse schone die guitig haar gitaar tegen de overlubberende boezem heeft
gedrukt; platenhoezen waarop een boeddha staat afgebeeld uit wiens hoofd, gehuld
in een mysterieuze glans, een stroom zegende handen opspuit die uitwaaiert over
een veld doodshoofden en foetussen; Pinocchio in modern plastiek; droevige
kinderkopjes, met glanzende ogen zo groot als gebaksschoteltjes; de Eiffeltoren als
pepermolen en Pegasus als broche van doorzichtig plastic. De kitschkenner bekijkt
nog tientallen andere voorwerpen en begint te praten. Want over kitsch valt veel te
vertellen. De overdaad aan inhoud en de volstrekt ongereserveerde manier waarop
een maximum aan effect wordt nagejaagd, nodigt de kitschkenner onmiddellijk uit
tot commentaar, nog afgezien van de esthetische beoordeling. Het kitschobject
vertelt een verhaal, vraagt om een actieve interpretatie, is een in duurzaam materiaal
gestolde anekdote. De intentie van het met gekleurde schelpen, parelmoer en
boomschors omrankte gelaat van de paus of een uit de hemel neerdonderende
engelenschaar op de programma-omslag van een Beethoven-concert is direct
herkenbaar. Iedereen kan meteen vertellen wat er met het kitschobject bedoeld
wordt of welk gevoel ermee tot uitdrukking moet worden gebracht.

Opwinding
Maar het kitschwerk veroorzaakt ook een gevoel van opwinding, meer nog bij de
elite dan bij het grote publiek voor wie het bedoeld was. Opwinding en verontrusting,
want kitsch is voor de elite een uitdaging en beproeving. Geconfronteerd met een
monument ter nagedachtenis van de gevallenen in de laatste wereldoorlog in de
vorm van een groep verkrampte handen vol gaten en scheuren die een zevenarmige
kandelaar ten hemel dragen, weet de beschouwer nog niet direct met kunst of kitsch
van doen te hebben. Het zweet breekt hem uit, een vergissing kan fatale gevolgen
hebben, kan hem voorgoed bij zijn elitevrienden in discrediet brengen.
Veel verwarring veroorzaakt ook het gebruik van onderwerpen en produkten uit
het gerespecteerde cultuurbezit. Op goede reprodukties van Gauguin
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en Cézanne valt niets aan te merken. Maar diezelfde reprodukties als vrolijke noot
in de badkamer, boven het handdoekenrek? Kan dat? Nee natuurlijk kan dat niet,
maar de vertrouwdheid met de erkende meesterwerken veroorzaakten even een
moment van onzekerheid. En een ruiterstandbeeld, waar een jonge, naakte man te
paard gezeten, De Fakkel der Beschaving letterlijk overneemt van een
ineengezonken grijsaard? De Fakkel der Beschaving, dat is toch bona fide cultuur?
Onzin. De Fakkel der Beschaving is een afgezaagd beeld, hier nog veel te
nadrukkelijk, te concreet en te pathetisch tot uitdrukking gebracht.
Twijfel wordt ook opgeroepen door avant-garde werken waarover de elite nog
geen unaniem oordeel heeft uitgesproken. Een tafeltje met poten in de vorm van
menselijke benen, compleet met kniekousen en schoenen. Kitsch of kunst? Het met
bont beklede koffiekopje? Moeilijke zaken, maar één ding is zeker: het grote publiek
kan voor deze grappen geen waardering opbrengen. Avant-garde shockeert de
brede massa, terwijl kitsch de elite laat steigeren.
Verwarring ook volgt uit het krachtige appèl dat vanuit het kitschwerk tot de mensen
wordt gericht. Tientallen meters hoge presidentskoppen, midden in de woeste natuur
in de rotswand uitgehouwen, laten niet na indruk te maken. Blankmarmeren
praalgraven die het hele stadsbeeld domineren vallen niet te negeren.
Groot is tenslotte het gevoel van opluchting, van triomf, van diepe dankbaarheid
zelfs wanneer we, na aanvankelijke twijfel, met zekerheid tot de bevrijdende diagnose
kunnen komen: ‘Kitsch!’ ‘Gewoon kitsch Herman, nee echt joh... moet je nou dat
schilderij met die zwevende piano zien waar de toetsen van zijn volgeplakt met
vlammende portretten van Lenin. En dan daarnaast een half ingevroren dame met
een zwarte spin op haar blote schouder... dat is oplichterij jongen, kitsch!’
Kitsch is een testcase, een vast programmapunt op het toelatingsexamen van de
elite. We kunnen er niet lang genoeg naar kijken. Geen moeite is te veel om de
essentie van kitsch te begrijpen, al zal ons dat nooit helemaal lukken. Zo valt in de
eerste plaats de moeite op die de vervaardiger van het kitschwerk heeft genomen
om zijn boodschap zonder gevaar van misverstanden over te brengen. Een
Bijbelillustratie laat een enorme hand zien die zomaar uit het niets naar voren reikt
en een bloot mensenpaar (de vrouw de ogen geloken, de man het hoofd geheven)
tussen een aandoenlijk troepje lammeren en herten plaatst. Op de achtergond ruisen
watervallen waarboven zon én maan gelijktijdig hun stralen laten schitteren. De
effecten in het kitschwerk kunnen er nooit dik genoeg op liggen en de gevoelens
moeten er bij wijze van spreken bij de randen van af druipen. Oude grootmoeder
in roze en zilver neemt met een dankbare glimlach een blank bosje tere orchideeën
van haar blozend kleinkind in ontvangst. Twijfel over de geëtaleerde emoties is
uitgesloten en geen middel blijft onbeproefd om Grote Gedachten in
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beeld te brengen. Want vergis u niet: kitsch is in intentie allesbehalve oppervlakkig.
Kitsch levert bij uitstek beeldmateriaal voor de grote momenten van het leven:
geboorte, huwelijk, dood en vooral het geloof. Kinderkamers, bruidstaarten,
praalgraven en bidprentjes, om nog maar te zwijgen van bedevaartssouvenirs
kunnen direct en ongezien bij de grote hoop kitschvoorwerpen geveegd worden.
Opvallend ook in de wereld van de kitsch is de misplaatste concreetheid waarmee
de grote gedachten tot uitdrukking worden gebracht. In een fotoreportage over het
leven van de Heilige Familie zien we een te zorgvuldig gekapte Moeder Maria zonder
overtuiging de wangen van een tevreden baby beknijpen terwijl een smeedijzeren
sierlamp met matglazen ruitjes, zo uit het warenhuis twee straten verder, de scène
belicht. Onselectief realisme in verheven voorstellingen benadrukt op pijnlijke wijze
de triviale details.

Hilariteit
Toch zijn de genoemde eigenschappen nog niet geheel in staat de aanvallen van
slappe lach te verklaren waardoor leden van de elite bij onverwachte confrontatie
met kitsch overvallen worden. De reactie van hilariteit die het kitschwerk oproept is
niet alleen het resultaat van bot effectbejag en overduidelijke inhoudelijkheid maar
ook nog van de ongehoorde en nimmer vertoonde combinaties die de maker heeft
toegepast. Kitsch is een rampzalige ontmoeting tussen een slagroomtaart en de
heilsboodschap. Kitsch, de echte, verbijstering rondzaaiende kitsch, weet een Maria
ten Hemel Opneming het aanzien van een raketlancering te geven. Geen enkele
stijlbreuk is te kras. Klokken in de vorm van een gitaar of een theepot; twee
autoportieren als decoratief sculptuur in een raam van mahoniehout gevat, steunend
op gebeeldhouwde leeuwenklauwen; een zuurkijkende violiste in een doorzichtig
sluiertje, zwervend langs het strand van een geheimzinnig gekleurde zee met een
eenzame zeilboot; ijsblokjes in de vorm van naakte vrouwen; een boek dat dienst
doet als jeneverfles en getiteld is ‘Spiritueel Avontuur’; een kroonluchter met echt
brandende kaarsen boven een verchroomde coca cola automaat. Objecten uit een
droomlandschap waarvan je het bestaan niet vermoed zou hebben als je ze niet
met eigen ogen gezien had.
Het is onderhand duidelijk geworden dat kitsch niet gelijk kan worden gesteld met
de verzameling van alle lelijke voorwerpen. Het gewone smakeloze prul mist de
adembenemende pretentie en de zinsbegoochelende groteskheid die kitsch
kenmerken. Ook is het een vergissing het wezen van het kitschvoorwerp in zijn
mechanische reproduceerbaarheid te zoeken, al heeft de industriële revolutie in de
eerste helft van de negentiende eeuw de technische en sociaal-economische
omstandigheden geschapen waardoor kitsch mogelijk werd. Gebruiksgoederen en
luxe-voorwerpen konden in grote series geproduceerd worden en de stijging van
de welvaart stelde steeds meer
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Bierpullen waarbij vrouwenbenen als handvat dienen. Een produkt uit Saigon ten tijde van
de Amerikaanse ‘interventie’.

Drinkgerei dat niet in de kantine van kazernes maar in ‘brave’ huiskamers was te vinden.

Waar architecten trachten een eigen stijl te ontwikkelen balanceert men al gauw op de rand
van Kitsch. Hier een Duits bejaardentehuis.
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Het betrekken van kinderen in (positieve) oorlogspropaganda, zoals deze twee staaltjes uit
de Eerste Wereldoorlog, zou nu niet meer mogelijk zijn.

Géén advertentie voor een badplaats maar een oproep tot steun aan de ‘Kriegsmarine’
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Een meisjesborstbeeld dat met zijn gecamoufleerde erotische sfeer menig burgermanskamer
rond de eeuwwisseling sierde.
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Hitler afgebeeld als een St. Joris die gereed staat ten strijde te trekken tegen de draak.
Duitse tijdgenoten vonden dit een mooie plaat.

Muziekliefhebbers zagen hierin - zo rond de twintiger jaren - hun muze verbeeld.

Streven. Jaargang 31

521
mensen in staat mooie spulletjes in huis te halen. Deze mooie spulletjes waren
meestal zeer lelijk en lachwekkend maar op geen enkele manier valt aan te tonen
dat lelijkheid het gevolg is van een machinaal produktieproces. Een balpootdressoir
blijft afschrikwekkend, al bestaat er maar één handgemaakt exemplaar van, terwijl
een IBM selectric schrijfmachine zijn schoonheid niet verliest, ook al wordt hij bij
duizendtallen vervaardigd. De komst van de machine maakte kitsch technisch
mogelijk, maar de smaak van het grote publiek dat geld uit te geven had was
verantwoordelijk voor het aanzien van de dingen die geproduceerd werden. Terloops
mag worden opgemerkt dat ook de romantiek haar bijdrage leverde tot het ontstaan
van kitsch. Onheilspellende wolkenluchten, loodgrijze winterlandschappen,
zonsondergangen die de hele natuur in brand zetten, middeleeuwse ruïnes in
nevelsluiers gehuld, Gothische gruwelkelders en de wrede pracht van barbaarse
en exotische landen: overal die overdreven gevoeligheid die ook het kitschvoorwerp
kenmerkt. Vanzelfsprekend deed ook het symbolisme, met zijn talloze diep te duiden
afbeeldingen (sfinxen, eenhoorns, wasbleke vrouwen, vlammenfonteinen,
doodshoofden, peilloze draaikolken) een duit in het zakje.
De salonkunst uit de tweede helft van de vorige eeuw is door de twintigste-eeuwse
elite wel voor kitsch uitgescholden en naar de kelder van het museum verbannen,
maar de kenners van toen meenden met echte kunst te maken te hebben. Een
aantal van de genoemde kitschkenmerken zijn in de schilderijen die de bourgeoisie
in haar overvolle salons te pronk hing in ieder geval direct aan te wijzen. Bekijken
we daartoe een aantal voorbeelden van negentiende-eeuws burgerlijk realisme.
Op het eerste schilderij zien wij een groepje gegoede burgers in rouwkleding en
met sombere gezichten op weg naar het kerkhof, zeulend met potten bloemen die
ongetwijfeld bij het graf van een overleden familielid geplaatst zullen worden. Voorop
loopt een jongetje, de jongste van het gezin, dat onder aanmoediging van twee
vrouwen, moeder en zuster waarschijnlijk, een arme blinde bedelaar aan de poort
van het kerkhof een aalmoes gaat geven. Dit uiterst realistisch schilderij vertelt een
anekdote, een duidelijk afgerond verhaal dat weinig meer aan de fantasie overlaat.
De mogelijkheden van de mimiek zijn maximaal uitgebuit en ieder trekt duidelijk
waarneembaar het gezicht dat hij of zij in deze situatie behoort te trekken. Aan de
moraliserende strekking van dit verhaaltje valt niet te twijfelen en het hele doek is
eigenlijk een nauwgezet geschilderd stukje theater, met alle overdrijving die theater
eigen is.
Op het tweede schilderij zien we het weemoedige portret van een dame die de
handen voor de borst gevouwen houdt en met het hoofd kwijnend opzij knikt. Heel
lief natuurlijk maar ook veel te sentimenteel.
Op het derde doek staat een keurig verloofd stel afgebeeld dat temidden van
degelijke Victoriaanse meubels aan het musiceren is. Een echte harp met
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pseudo Griekse motieven is terzijde geschoven en de jongeman en de jongedame
bespelen samen één fluit. Zij mag blazen en hij houdt zijn vingers op de gaatjes.
Zoals op zoveel schilderijen uit deze periode is ook hier het huiselijk leven van de
burger geïdealiseerd en tot een zoetelijke (zij het dubbelzinnige) pose verstard.
Op het vierde schilderij is niemand minder dan Jezus Christus van Nazareth
zomaar een Parijse salon uit de vorige eeuw binnengestapt. Daar heeft een rossige
dame van twijfelachtige zeden, met blanke armen en een pikant doorschijnende
jurk zich als een tweede Maria Magdalena aan zijn voeten geworpen. Een dozijn
gewichtig besnorde mannen, goed in het pak, koffiekopjes en sigaren in de hand,
sommigen het servet nog tussen boord en hals gestoken, staat er ernstig
converserend rondom heen. Een serveerster brengt verversingen binnen terwijl de
Heer gewoontegetrouw aan het verkondigen is geslagen. Van ironische intenties
kan geen sprake zijn en we mogen zeggen dat hier een wonderbaarlijke gebeurtenis
wel wat erg realistisch geensceneerd is. Ik zou deze plaat willen bestempelen als
een misplaatste concretisering van het mysterie.
Dan komen we nu toe aan een verzameling van vele honderden schilderijen
waarop allemaal prachtige blote vrouwen staan afgebeeld. Nimfen en slavinnen,
courtisanes en tempeldanseressen, antieke godinnen en martelaressen, ze zijn alle
uiterst natuurgetrouw geschilderd, hun roze blanke vlees is van een bijna tastbare
weekheid, hun houdingen zijn uitdagend maar hun posities ondergeschikt. Want al
deze schilderijen die de deugdzame burgerman, gezinshoofd en hoerenloper, in
huis haalde, getuigen van een dubbele moraal. Mythologische, Bijbelse, exotische,
historische of allegorische verkledingen moeten het ontbreken van echte kleding
verontschuldigen.

Massale vervaardiging
Voor Jan met de Pet waren deze echte schilderijen, gemaakt door in hun tijd
hooggeschatte en duurbetaalde kunstenaars, natuurlijk onbereikbaar. Maar
verbetering van drukpersen, drukprocédé's en reproduktietechnieken maakten een
massale vervaardiging van kleurrijke afbeeldingen bestemd tot wandversiering
mogelijk. En wat ging Jan met de Pet aan de wand hangen? Platen van elfen die
dansen in het maanlicht op een open plek in het bos, omdarteld door vliegende
babies met vleugeltjes op de rug; feeën in bruidsjaponnen, uitgestrekt op praalbedden
vol kanten kussens, door engeltjes bestrooid met rode en witte rozen terwijl in de
verte over een spiegelende waterplas een boot, getrokken door twee zwanen, met
nieuwe bloemenvoorraad nadert; fondantblanke kinderen met honingzacht haar
spelend in pistachegroen gras onder een azuurblauwe hemel; herten in een
Alpenlandschap; hutjes op hei; stoeiende katjes; engelbewaarders; pijprokende
zeemannen, al reeds gepensioneerd maar nog altijd de zuidwester op het hoofd
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en de stoere blik op de horizon gericht.
Bovenal echter platen van Jezus en zijn vrienden; Jezus met vuurspuwend hart
en twee vingers omhoog als legde hij de verkennerseed af, Jezus met een lammetje
op zijn nek, Jezus in een bootje, alweer met twee vingertjes omhoog, Jezus als
kleine jongen in de timmerwinkel van zijn vader waar hij nu al van twee stukjes hout
een kruisbeeldje heeft geknutseld, Jezus met doornenkroon, kennelijk een beetje
aangeschoten, Jezus temidden van de kinderen, allemaal van marsepein gemaakt,
Jezus aan de voordeur, Jezus in de huiskamer, wat heel voordelig is omdat de glans
van zijn aureool elektrisch licht uitspaart, hoewel hij aanstalten schijnt te maken bij
de gedekte tafel aan te schuiven, wat weer niet zo voordelig is.
Lang niet mis, die produkten van de kunsthandel die de ‘gewone man’ in huis
haalde.
Salonkunst en wandversiering uit de tweede helft van de vorige eeuw bezitten
dus een aantal kenmerken die karakteristiek zijn voor het kitschwerk. Vooral de
platen aan de muur bij de ‘niet-ontwikkelden’ kunnen regelrecht kitsch genoemd
worden. De salonkunst, hoe tendentieus en dubbelzinnig ook, is vaak met te grote
technische virtuositeit geschilderd en is ook te boeiend als geschiedenisles om
uitsluitend als kitsch te worden afgedaan.
Toch zijn de gesignaleerde kenmerken de overdaad aan inhoud, de dik opgelegde
sentimenten, de al te opvallende effecten nog niet voldoende om alle
twintigste-eeuwse kitsch te beschrijven.
Wat nog ontbreekt zijn de eerder genoemde ongekende combinaties van marmer
en schuimrubber, van damescorsetten en Stradivariusviolen, van
gletscherlandschappen en kinderschoentjes.
Het zou onjuist zijn te beweren dat de moderne kitsch de invloed van het
surrealisme heeft ondergaan, maar het surrealistisch karakter van een aantal
kitschwerken is onmiskenbaar. De oppervlakkige overeenkomst tussen surrealisme
en kitsch is dat ze allebei de overgeleverde stijlregels en tradities met voeten treden.
Elke combinatie van objecten, ideeën, materialen en vormen is toegestaan. Het
grote verschil is dat bij surrealistische kunstwerken de schandalige combinaties
bewust worden toegepast terwijl de stijlbreuken in het kitschwerk voortkomen uit
cultureel analfabetisme. Een ander groot verschil is dat het surrealistische kunstwerk
geen diepere betekenis heeft en lichtzinnig oproept tot elke interpretatie die de
toeschouwer maar wil of kan bedenken, maar dat daartegenover het kitschwerk
uitdrukking wil geven aan diepzinnige gedachten en blijvende waarden, zonder dat
over de betekenis misverstand kan bestaan. De ontwerpers van kitschvoorwerpen
worden meestal gedreven door serieuze of commerciële motieven en het grote
publiek ziet geen enkele ironie in een met een kathedraal beschilderde w.c.-pot die
als asbak dienst doet. De fascinerende willekeur, te zien op een foto van een blonde
schoonheid die in een bikini van luipaardvel op het glanzende blad
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van een bar ligt, naast een granieten hondenkop en onder een veelarmige koperen
kandelaar is inderdaad onopzettelijk tot stand gekomen. De bedoeling was iets
moois te maken.

Sociaal realisme
Naast de religie als leverancier van Grote Gedachten voor de brede massa en dus
als producent van kitsch, is ook de politiek een broedplaats van hogere waarden
en wanstaltigheden. Bekende voorbeelden zijn de producenten van het sociaal
realisme in fascistische en communistische landen. Dat realisme is overigens
misplaatste concreetheid in voorstellingen die bol staan van ideologische en
mythologische motieven. De spierbundels op armen en borst van de eerlijke
fabrieksarbeiders en kloeke boerenknechten mogen dan zeer minutieus weergegeven
zijn, hun adelaarsneuzen, vierkante kaken, stoere schouders en onverzettelijke
houdingen hebben niets met de realiteit maar alles met pathetiek en iconografie te
maken. Ook het zorgvuldig geschilderde schaamhaar van de modellen op fascistische
doeken is niet in overeenstemming met hun theatrale poses, hun ijskoude blikken
en houterige gebaren. Realistische kijkjes in de huiskamers tonen al te voorbeeldige
gezinnen en boven op de tractor is het voortdurend lachen geblazen. De mateloze
bombast en gedrochtelijke overdrijving van alle fascistische en communistische
monumenten en officiële bouwwerken kunnen hier commentaarloos vermeld worden.
De elite bekijkt al deze produkten die met de intentie gemaakt zijn bij een groot
publiek bewondering op te roepen en die ook werkelijk in de smaak vallen, met
gemengde gevoelens. Naast afkeer en verbijstering voelt men opwinding en
nieuwsgierigheid. De wanstaltigheid van het onvervalste kitschwerk kan niet nalaten
aandacht te trekken. Conservatieve critici uit de elite hebben getracht kitsch geheel
te herleiden tot sociaal-economische en historische omstandigheden. Zij proberen
de kitschconsument af te schilderen als het slachtoffer van een produktiesysteem
dat gericht is op uitbuiting van de massa en handhaving van de status quo. Met
lede ogen zien zij toe hoe de oude cultuurwaarden en mythologische motieven
worden misbruikt om de verkoop van smakeloze en overbodige artikelen te
stimuleren. Achter het maatschappij-kritische en academische geschrijf van deze
mensen gaat de angst schuil voor de opdringende massa's, de aanstormende
cultuurbarbaren die de Michelangelo's van hun sokkels zullen rukken en er een
plastic Mickey Mouse voor in de plaats zetten. Geen ongegronde vrees natuurlijk
maar het is een beetje flauw de ‘wansmaak’ van de argeloze koper in de schoenen
van de fabrikant te schuiven. Alsof deze koper van nature geneigd is het mooie in
de (elite)cultuur te bewonderen, maar het slachtoffer is geworden van een perfide
samenzwering tussen ondernemers, politici en gemankeerde kunstenaars die hem,
tegen zijn diepste verlangens in, dwin-
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gen porseleinen herdershonden op de schoorsteenmantel neer te zetten. En wanneer
hij dan eens een aan de lopende band vervaardigde Venus van Milo in de achtertuin
plaatst is het wéér niet goed.

Camp
De houding van de progressieve leden van de elite is gecompliceerder. Zij zijn niet
ongevoelig voor de fascinatie die van een kitschwerk uit kan gaan. Bij de verbazing
voegt zich het verlangen het kitschwerk te bezitten en onder het motto ‘het kan niet
lelijk genoeg’ of ‘hoe lelijker hoe mooier’, worden, tussen lachaanvallen door,
bontgeschilderde gipsen heiligenbeelden, rouwkransen met arendskelken en paarse
linten, pornostrips, ansichtkaarten, bordpapieren huldeblijken voor het 25-jarig
bruidspaar en een notenkraker in de vorm van een vrouwelijk onderlichaam het huis
binnengebracht.
Deze interesse voor kunstprodukten die op dramatische wijze hun pretenties niet
hebben kunnen waarmaken met ‘Camp’: een stroming binnen architectuur, kunst
en vormgeving die waardering heeft voor decoratieve overdrijving, consequente
oppervlakkigheid en onscrupuleus eclectisisme. Camp is de ironische, quasi
bewonderende houding van de avant-garde tegenover pathetische mislukkingen
zoals kitsch die laat zien.
Maar bij al deze vrolijkheid dreigen we de grimmige realiteit van het verschijnsel
kitsch uit het oog te verliezen. De door Camp aanhangers bewonderde kitsch is de
superkitsch van ongekende dimensies. Hoewel verleidelijk is het niet eerlijk
overmatige aandacht aan deze ‘geniale’ kitschwerkjes te besteden omdat zij ons
het zicht benemen op de grote stroom middelmatige kitschrommel. Want alle gekheid
op een stokje: we leven in een wereld vol met voorwerpen die met een zekere
artistieke pretentie gemaakt zijn en ook tot kitsch gerekend worden maar die zelfs
de meest hartstochtelijke Camp liefhebber niet kan waarderen. Ik spreek hier over
posters van paardenkoppen en Puchbromfietsen, wagenwielen en biels in de kamer,
boerenklompen als asbak, tonnen als tafel, verzilverde fotobomen, het hoofd van
Bismarck als bierpul, snorrekoppen en placemats met oude automerken, letterkasten
gevuld met ‘leuke dingsigheidjes’, een koperen apothekersvijzel op een Deventer
kleedje, een door neonlicht beschenen aquarium met tropische vissen, Mona Lisa
in een plastic baroklijstje. Dit is kitsch die niet leuk meer is en in plaats van in lachen
uit te barsten nemen melancholie en sombere gedachten bezit van ons. We kunnen
het niet meer ontkennen: er zijn mensen, een heleboel zelfs, die een ja-knikkende
tijger voor het achterraam van hun auto echt mooi vinden; er zijn mensen,
verontrustend veel zelfs, die werkelijk in hun sas zijn met het schilderij van die
gedecolleteerde zigeunerin die zwoel haar wang tegen een boomstam vlijt. Het feit
dat de hier opgesomde voorwerpen en afbeeldingen vervaardigd zijn zonder ironische
bedoelingen
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en door de kopers ook inderdaad bewonderd worden, moet ons bewust maken van
de enorme afstand die er tussen de verschillende groepen in de maatschappij
bestaat. Kitsch vergunt de elite een blik op de ander. Kitsch zet even een deur naar
een wereld van ongekende waarden op een kier. Kitsch toont in een korte flits een
geestelijk landschap dat de elite nooit zal kunnen betreden maar waarvan ze de
bestaanswijzen in handen heeft. Even wordt men deelgenoot van de dromen van
de onbekende mens.
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Orde uit wanorde
Ilya Prigogine, Belgische nobelprijswinnaar Chemie 1977
H. Jans
Ilya Prigogine, Belg van Russische afkomst, verwierf vorig jaar de Nobelprijs voor
Chemie. Daarmee werd zijn bijdrage tot de studie van de irreversibele
thermodynamica onderscheiden. Min of meer in antwoord op de wetenschappelijke
bestseller Le Hasard et la Nécessité (‘toeval en noodzaak’) van Jacques Monod
stelde Prigogine dat ‘veel’ in het ontstaan van ‘het leven’ niet op toeval berust.
Hetgeen overigens niet inhoudt dat het leven daarmee ook automatisch ‘zin’ heeft.
Nauwelijks zeven jaar geleden verwekte de Franse Nobelprijswinnaar Jacques
1
Monod nogal wat beroering met zijn bestseller Le Hasard et la Nécessité : vooral
omwille van de filosofische en ethische consequenties die hij met zijn visie op de
moderne biologie verbond. In dit tijdschrift heb ik er toen een uitgebreide kritiek aan
2
gewijd. Die kritiek gold niet op de eerste plaats die filosofische en ethische
implicaties, maar Monods wetenschappelijk betoog zelf, met name zijn theoretische
en empirische benadering van de (on)waarschijnlijkheid van het ontstaan van levende
structuren überhaupt en van de mens in het bijzonder. Monods vaak lyrische en
profetische voorkeur voor het toeval als enige mogelijke verklaring van de ‘orde’,
zijn vergelijking van het hele proces met een enorme blinde loterij, leken mij op het
strikt wetenschappelijke vlak niet gerechtvaardigd. Bij de formulering van die kritiek
3
was ik veel verschuldigd aan Christian De Duve. Het pleit voor de onbevangenheid
van het Nobelprijscomité dat het een paar jaar later (in 1973) de Nobelprijs (voor
geneeskunde) aan deze Belg toekende. Blijkbaar weet het comité wetenschappelijke
merites van een vorser te honoreren, zonder meteen al zijn stellingen of beweringen
voor eigen rekening te ne-

1

2
3

J. Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne,
Ed. du Seuil, Paris, 1971. Ned. vert. (Aldert Walrecht), Toeval en onvermijdelijkheid. Proeve
van een natuurfilosofie van de moderne biologie, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen,
1972.
H. Jans, De onwaarschijnlijke mens, in Streven, juli 1972, blz. 958-966 en augustus-september
1972, blz. 1094-1104.
Christian De Duve, Les contraintes du hasard, in Revue Générale, februari 1972, pp. 1-28.
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men: een onderscheid waarmee het publiek nogal last heeft, als je ziet hoe
gemakkelijk een Nobelprijs als ‘autoriteit’ wordt ingeroepen. Eind vorig jaar nu kreeg
4
een andere Belg, van Russische origine, Ilya Prigogine , de Nobelprijs voor Chemie.
En weer houdt zijn werk verband met dezelfde materie. Onderscheiden werd hij om
‘zijn bijdrage tot de studie van de irreversibele thermodynamica, met name tot de
theorie van de dissipatieve structuren’. Dit wetenschappelijk bargoens (waarvan
ook de ambassadeur te Brussel, toen hij het Prigogine voorlas, moest bekennen
dat hij er niets van begreep) zou men als volgt kunnen vertalen: Ilya Prigogine heeft
belangrijk pionierswerk verricht in het onderzoek naar de aanzienlijke
waarschijnlijkheid - het gemak of de spontaneïteit zo men wil - waarmee opvallend
ordelijke en alsmaar ingewikkelder fysico-chemische structuren blijken te ontstaan
door energie- en materie-uitwisseling met hun omgeving. Het nieuwe en verrassende
van Prigogines theorie is, dat men op grond van de klassieke (reversibele)
themodynamica meende te moeten concluderen dat ‘storingen’ van het milieu
noodzakelijk tot de afbraak van bestaande en tot de verhindering van nog
onbestaande ordelijke structuren - tot méér wanorde dus - moeten leiden... afgezien
van een bijzonder onwaarschijnlijke reeks van toevalligheden. In Prigogines
theoretische benadering daarentegen speelt het toeval een volstrekt ondergeschikte
rol. Ch. De Duve had al gesteld: ‘indien wij de wetten van de materie perfect zouden
kennen, zouden wij merken dat de structuren van het leven erin geprogrammeerd
zitten’. Aan die overtuiging heeft Prigogine een nieuwe, vnl. theoretische grondslag
gegeven, die tegelijk een aantal reeds bekende empirische ‘curiositeiten’ voorgoed
in een nieuw en veelbelovend wetenschappelijk kader heeft geplaatst.
De moeilijkheid waarmee zovele interviewers van Prigogine hebben geworsteld,
was blijkbaar het feit dat men pas tegen de achtergrond van de klassieke
thermodynamica kan begrijpen wat met een ‘irreversibele’ thermodynamica en met
‘dissipatieve structuren’ wordt bedoeld. Waarom immers speelde en speelt de
klassieke thermodynamica zo'n belangrijke rol in het roerige debat over het ontstaan
van ordelijke structuren, die bij uitstek de structuren van het leven zijn? Waar zitten
de paradox en de anomalie die Monod deden concluderen dat levende wezens
eigenlijk slechts ‘toevallig’ konden zijn ontstaan? Een korte terugblik op de klassieke
thermodynamica is daarom onontbeerlijk, al zal dat voor menig lezer slechts een
opfrissing zijn van wat hem allang vertrouwd is.

Klassieke thermodynamica
Thermodynamica wordt ook wel warmteleer genoemd. Dat lijkt misschien

4

Geboren te Moskou in 1917, naar België geëmigreerd in 1921, Belgische nationaliteit, prof.
aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), Nobelprijs Chemie 1977.

Streven. Jaargang 31

529
een bevattelijker benaming, maar die bevattelijkheid is bedriegelijk. De
thermodynamica houdt zich immers niet alleen met ‘warmte’ bezig, maar met de
uitwisseling van alle energie en materie binnen - en dit vooral mogen we niet uit het
oog verliezen - een gesloten systeem: een ruimelijk geïsoleerd geheel, dat geen
energie ontleent aan zijn omgeving en aan zijn omgeving geen energie afstaat.
De merkwaardige combinatie van twee heel uiteenlopende benaderingen - de
evaluatie van het optimale rendement van de stoommachine en de exacte
interpretatie van wat ‘warmte/energie’ is - hebben in de 19e eeuw geleid tot de twee
hoofdwetten van de klassieke thermodynamica. De eerste was de wet van het
behoud van energie. Aanvankelijk ging het alleen om het zgn. ‘thermische equivalent’
of de mathematische verhouding tussen warmte-energie en mechanische energie,
wanneer deze volledig in elkaar worden omgezet. H. von Helmholtz (1821-1894)
maakte hiervan een universele wet: in een gesloten systeem waarin zich
mechanische, thermische, elektrische, chemische, optische... processen afspelen,
blijft het totale energiebedrag altijd ongewijzigd. Energie wordt nooit uit het niets
gecreëerd. Voor de thermochemie betekende deze ontdekking een definitieve
doorbraak: een scheikundige reactie wordt pas echt verklaarbaar en voorspelbaar,
als men ook rekening houdt met de in het proces opgeslorpte en vrijgegeven warmte
(endotherme en exotherme reactie). Chemische reacties werden
evenwichts-processen, waarvan een aantal factoren (thermisch karakter, relatieve
concentraties...) bepalen in welke richting en hoe ver een reactie zal verlopen. In
5
1824 had N.L. Sadi Carnot (1796-1832) in een toentertijd weinig opgemerkt werkje
de tweede hoofdwet van de thermodynamica geformuleerd. Carnot was tot zijn
ontdekking gekomen door zijn studie van de werking van de stoommachine. Die
bestaat, zoals men weet, uit de cyclische, d.w.z. voortdurend herhaalde omzetting
van warmte-energie in de mechanische energie van de aangedreven zuiger en de
daarmee door een kruk verbonden wielen. Na elke cyclus wordt het door afkoeling
gecondenseerde water in een gesloten kringloop naar de stoomketel teruggevoerd.
Carnots revolutionaire ontdekking bestond hierin: ook al brengen we alle
energie-verlies door wrijving tot een zero-limietwaarde terug, dan nog wordt de
optimale omzetting van warmte in mechanische energie op een exact berekenbare
wijze bepaald en beperkt door het temperatuurverschil tussen het stoomreservoir
en de omgeving waarvan de overtollige warmte werd afgestaan om een volgen-

5

Onder de veelzeggende titel Réflexions sur la puissance motrice du feu et les machines
propres à développer cette puissance. Het boekje werd later door Lord Kelvin en Clapeyron
aan de vergetelheid ontrukt.
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de cyclus te kunnen beginnen.
Ook deze ontdekking bleek een universele geldigheid te bezitten en leidde
uiteindelijk tot de entropie-wet van Clausius (1828-1888). In een gesloten systeem
wordt bij alle energie-uitwisseling en -omzetting de totale energie alsmaar minder
bruikbaar: ze degradeert op een onomkeerbare (irreversibele) wijze, en die
onvermijdelijke degradatie in de opeenvolgende stadia van het proces kan
kwantitatief worden vastgelegd.
Aan een mathematisch behandeling van Clausius' entropiewet kunnen we hier
niet beginnen. Maar prettig is het wel, dat ze geïllustreerd kan worden niet alleen
met analogieën of vergelijkingen, maar met échte voorbeelden. Bevinden zich b.v.
een koud en een warm lichaam naast elkaar in een geïsoleer systeem, dan verloopt
de energie-uitwisseling altijd van warm naar koud, tot beide lichamen zich op
dezelfde, gemiddelde temperatuur, in een thermisch evenwicht, bevinden: een
toestand waarin niets meer ‘gebeuren’ kan. De omgekeerde ontwikkeling, terug
naar de twee gescheiden temperaturen, naar de oorspronkelijke ‘orde’, komt nooit
voor, is dus ‘van nature’ onmogelijk. Men kan weliswaar theoretisch grensgevallen
uitdenken en experimenteel dicht benaderen, waarin omkeerbare (reversibele)
energie-uitwisseling plaatsvindt, maar ook dan houdt deze de al bereikte orde van
het systeem slechts in stand, ze kan ze nooit groter maken. De entropiewet luidt
dus: van nature verlopen in een gesloten systeem alle processen zo, dat massa en
energie alsmaar gelijkmatiger over de beschikbare ruimte worden verdeeld. Of: in
een gesloten systeem kan de entropie slechts toenemen, eventueel stationair blijven,
maar nooit geringer worden.

Kinetische gastheorie
Om onze vraag, waar in de thermodynamica en in het debat over het ontstaan van
het leven die alles overheersende waarschijnlijkheidsoverwegingen vandaan komen,
nog beter te situeren, moeten we even herinneren aan de kinetische gastheorie en
de mechanisch-moleculaire interpretatie van wat ‘warmte’ eigenlijk is. Het waren
vooral J.C. Maxwell (1831-1879) en L. Boltzmann (1844-1906) die daartoe
bijdroegen.
Het reeds in een aantal wetten vastgelegde macroscopische gedrag van de
gassen bleek het best verklaard te kunnen worden op grond van de
bewegingsenergie van uiterst kleine materiedeeltjes (moleculen), die dank zij hun
immens groot aantal voor statistische behandeling vatbaar waren. En tegelijk werd
aan ‘warmte’ en ‘temperatuur’ een eveneens statistische en moleculair-kinetische
interpretatie gegeven, volgens de grotere of kleinere bewe-

6

De cyclus van Carnot illustreert o.m. de moeilijkheden van een thans overwogen alternatieve
energiebron als koude en warme waterlagen in zee: de geringe temperatuurverschillen tussen
de weliswaar enorme hoeveelheden beschikbare warmte (calorieën) beperken in hoge mate
het nuttig gebruik ervan.
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gingsenergie die de moleculen (van een gas, een vloeistof, een vaste stof) bezitten.
Dat bracht Boltzmann ertoe in 1877 aan Clausius' entropiewet een nog definitiever
en fundamenteler interpretatie te geven in termen van waarschijnlijkheid.
Boltzmann illustreerde zijn interpretatie met weer eens een echt voorbeeld, de
ons vertrouwde diffusie van gassen. Gassen verdelen zich spontaan en gelijkmatig
over de hele beschikbare ruimte. Stel nu dat wij, met behulp van een tussenschot,
een gas eerst in de ene helft van een volume opsluiten en daarna een opening in
dat tussenschot aanbrengen, dan zal het gas na enige tijd de hele ruimte vullen en
dat onbepaald lang blijven doen. Aangezien de gasmoleculen volkomen ongeordende
bewegingen uitvoeren, zou het niet ondenkbaar zijn dat ze zich op een bepaald
ogenblik, door louter toeval, allemaal opnieuw in de oorspronkelijke halve ruimte
zouden verzamelen. In dat geval zou de oorspronkelijke gescheiden toestand of
grotere orde vanuit de wanorde opnieuw hersteld zijn. Boltzmann wist echter op
exact mathematische wijze aan te tonen dat dit verloop zo ontzettend onwaarschijnlijk
is, dat wij er ons niet over hoeven te verwonderen het nooit te zien optreden. De
entropie-wet werd de wet van de thermodynamische waarschijnlijkheid. In deze
nieuwe formulering speelt de verhouding tussen de waarschijnlijkheden van twee
met elkaar vergeleken toestanden (waarvan de een ‘oneindig’ waarschijnlijker is
dan de andere) de doorslaggevende rol. De wet komt hierop neer: een gesloten
systeem evolueert onvermijdelijk en onomkeerbaar naar de waarschijnlijkste energie(en materie-)verdeling tot een permanent thermo-dynamisch evenwicht is bereikt.
Dat evenwicht is tegelijk en noodzakelijk de toestand van de grotere en grootst
mogelijke moleculaire wanorde. Of volgens de kernachtige uitdrukking van Lliboutry:
7
de entropie is een maat van de wanorde van het systeem. Die wanorde kan slechts
toenemen of stationair blijven; geringer worden kan zij nooit.

Onomkeerbaar: anders bekeken
Met al die indrukwekkende verworvenheden van de thermodynamica voor ogen,
rijst natuurlijk de vraag: hoe komt een in die wetenschap geschoolde fysicus ertoe
toch nog naar andere thermodynamische wetten te gaan zoeken? In een tv-interview
bekende Ilya Prigogine dat het vooral zijn contacten met geologen en biologen
waren geweest die hem aan het denken hadden gezet. Beide wetenschappen vooral waar ze samen de feitelijke opeenvolging in de tijd van levensvormen op
aarde proberen te reconstrueren - beschrijven en bestuderen onomkeerbare
processen die naar heel wat anders hebben geleid dan naar een voortdurende
toename van wanorde of naar steeds minder gedifferentieerde structuren! Wat was
dat voor een thermody-

7

L. Lliboutry, Physique de base, Paris, 1960, p. 138.
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namica die ons verplichtte de vrij stabiele en complexe fysico-chemische structuren
die alle levende wezens nu eenmaal zijn, te beschouwen als fenomenale
onwaarschijnlijkheden? Die paradoxale consequentie van de klassieke
thermodynamica, door Monod op de spits gedreven en de enig denkbare genoemd,
was voor vele wetenschapsmensen juist de enige on-denkbare!
Zelfs Maxwell en Boltzmann hadden al geaarzeld om de entropie-wet ook op
levende wezens toe te passen, en zij zochten al naar (theoretische) mechanismen
die op moleculair vlak misschien toch orde uit wanorde te voorschijn zouden kunnen
brengen. Voor de meeste fysici was dit evenwel geen dringend en niet eens een
echt probleem: men hoefde geen onprettige uitzonderingen op een zo goed
gefundeerde natuurwet aan te nemen. Levende organismen zijn immers geen
gesloten, geïsoleerde systemen, het zijn open systemen, die zich slechts in stand
houden en ontwikkelen door een voortdurende uitwisseling van energie en materie
met hun omgeving. Helemaal geen wonder dus dat zij tijdelijk in staat zijn, in interactie
met hun milieu, hun eigen entropie geringer en dus de ‘orde’ wat groter te maken.
Of zoals sommigen het uitdrukten: levende wezens slagen erin, zij het slechts
voorlopig, de onvermijdelijke degradatie van de energie wat te vertragen of op te
schorten. Hoe juist die redenering ook was, ze was toch te simpel en blokkeerde
de nog steeds gewettigde vraag (en het onderzoek) naar de mogelijke wetmatigheden
binnen desnoods open en on-evenwichtige systemen, waar met verloop van tijd
(uren of eventueel miljoenen jaren) zo veel ordelijke structuren hadden kùnnen
ontstaan.
Vanzelfsprekend veronderstelde dit een andere aanpak van de kant van de fysici
zelf en zo is de zogeheten irreversibele thermodynamica ontstaan, waarin vooral
o

de Amerikaanse Noor Lars Onsager ( 1903) tussen de jaren dertig en veertig
baanbrekend werk leverde (met de Nobelprijs gehonoreerd in 1968).
Prigogines leermeester in Brussel, Th. De Donder, was al vanaf 1918 geïnteresseerd
in de irreversibele thermodynamica. Sinds 1945 begaf Prigogine zelf zich definitief
op het gebied van de lineaire, sinds 1960 op dat van de niet-lineaire thermodynamica.
Op grond van de resultaten die hij intussen bereikt heeft, meent hij te mogen stellen
dat deze nieuwe thermodynamica inderdaad een aantal specifieke wetmatigheden
onthult, die een reeks min of meer stabiele tussentoestanden verklaren die de een
in de ander kunnen overgaan, en waartoe met name óók de overgang van
niet-levende naar levende structuren behoort als een van de waarschijnlijke
mogelijkheden. Voor Monod, aldus I. Prigogine, zijn de levende wezens marginale,
ternauwernood met de natuurwetten in overeenstemming te brengen verschijnselen,
voor mij zijn ze een normale, uit de natuurwetten zelf voortvloeiende ‘bekroning’
ervan.
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Het fundamentele verworven inzicht luidt: kleine verstoringen van de bestaande
voorlopige evenwichtstoestand, zogeheten fluctuaties, verdwijnen vaak weer vanzelf
en tasten de reeds bestaande orde niet aan; grotere verstoringen kùnnen het
paradoxale gevolg hebben, geheel nieuwe én ordelijker structuren op te wekken,
dissipatieve structuren, die uit wanorde meer orde te voorschijn doen komen.
Beide gevallen kunnen met een door Prigogine zelf meermalen geciteerd, bijzonder
eenvoudig voorbeeld geïllustreerd worden. Wat gebeurt er wanneer een
vloeistoflaagje van onderen verwarmd wordt? Gebeurt die verwarming ‘voorzichtig’
genoeg, dan zal de warmte zich geleidelijk, op nog steeds wanordelijk moleculaire
schaal uitbreiden, terwijl de vloeistof macrosco-

Om een (al verbreid) misverstand uit de wereld te helpen moeten hier
een paar kwesties van terminologie worden opgehelderd. De klassieke
thermodynamica, mét haar irreversibele entropiewet, wordt desondanks
toch de reversibele en/of evenwichtsthermodynamica genoemd. Die
benaming verwijst naar de boven vermelde en wezenlijke beperking ervan
tot gesloten systemen, waarin reversibele processen als limietgevallen
(zonder vermindering van entropie) ‘toegelaten’ zijn: systemen dus die in
evenwicht zijn of onvermijdelijk vanuit de gestelde beginvoorwaarden tot
evenwicht komen. De irreversibele thermodynamica daarentegen
bestudeert uitdrukkelijk niet-gesloten systemen, die onder invloed van
uitwendige krachten nooit tot evenwicht komen. De daarin constateerbare
ontwikkelingen naar ordelijker stucturen maken juist het eigen studie-object
van die thermodynamica uit. In die irreversibele of
niet-evenwichts-thermodynamica onderscheidt men nog de lineaire en
niet-lineaire thermodynamica (lineair doelt hier op de relatief eenvoudige
- rechtlijnige - samenhang tussen de veranderlijken van het beschouwde
proces). Beide benaderingen verschillen al naargelang zij systemen
bestuderen die dicht bij of ver van het evenwicht liggen, en naar gelang
de storingen van het evenwicht (door uitwendige krachten) gering of
aanzienlijk zijn.
pisch in rust blijft en een relatief temperatuurverschil tussen boven- en onderkant
bewaart. Wordt dit temperatuurverschil (door intenser verwarming onderaan of
grotere afkoeling bovenaan) echter te groot, dan treden plotseling zogeheten
convectiestromen op, waardoor miljarden moleculen gezamenlijk gaan stijgen of
dalen en zich dus in eenzelfde richting bewegen.
De conclusie ligt voor de hand: de permanente en ‘storende’ aanvoer van energie
werd in nieuwe en meer gedifferentieerde structuren, met een woord, in méér orde,
omgezet. En het blijkt dat deze structuren, eenmaal ontstaan, zich geruime tijd in
stand weten te houden.
Belangrijk in dit opzicht zijn de in de natuur veel voorkomende (en voor vele
biologische processen relevante) verschillen in temperatuur en/of concentratie van
materie in onderscheiden lagen. Een bijzonder fraai voorbeeld
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daarvan vond ik toevallig in een recent nummer van Scientific American. In tropische
zeeën komt het wel vaker voor dat een warme en zout-rijke waterlaag in een vrij
stabiel evenwicht rust op kouder en zoeter water: het op zich dichtere zoutwater
heeft door zijn hogere temperatuur (nagenoeg) dezelfde dichtheid als het koelere
zoetwater. In zo'n systeem schijnt nauwelijks nog iets anders te kunnen gebeuren
dan een langzame homogenisatie van de hele watermassa door een alsmaar
gelijkmatiger verdeling van de warmte en het opgeloste zout. Kleine storingen in
het raakvlak (uitstulpingen van de ene laag in de andere) verdwijnen vaak weer
vanzelf. Het gebeurt echter óók dat deze fluctuaties elkaar versterken en plotseling
overslaan naar de (lang volgehouden) uitbreiding van zogeheten zout-vingers in de
diepte en zoetwatervingers in de hoogte. En men heeft er zelfs al een verklaring
voor gevonden: de warmte-energie plant zich sneller voort dan de materie-(zout)
stroom. Begint een zoutvinger eenmaal te zakken, dan koelt hij zo vlug af, dat het
zoutwater inderdaad dichter en zwaarder wordt en zijn neerwaartse beweging
voortzet. Omgekeerd warmt een eenmaal uitgestoken zoetwatervinger vlugger op
dan dat hij zout opslorpt: door verwarming minder dicht en licht geworden, zal hij
blijven stijgen. Ook in dit geval ontstaan uit een nagenoeg stabiel evenwicht waarvan
niet veel meer te ‘verwachten’ viel, nieuwe en ordelijker structuren.
Temperatuur- en concentratieverschillen spelen, zoals bekend, een heel
belangrijke rol in de verschijnselen van de osmose: de wetten van de osmose
bepalen wat er gebeurt wanneer twee oplossingen met verschillen in concentratie
(en temperatuur) van elkaar gescheiden zijn door een zogeheten semi-permeabele
wand of membraan (die slechts ten dele en selectief materietransport doorlaat). De
manier waarop een levend organisme door zijn semi-permeabele celwanden heen
de temperatuur- en concentratiefluctuaties van zijn milieu ‘verwerkt’ en er vaak
bijzonder selectief mee omspringt, werd begrijpelijkerwijze een belangrijk
onderzoeksveld van de irreversibele thermodynamica.
Nog onverwachter en belangrijker was een tweede ontdekking van de irreversibele
thermodynamica.
De ontstane dissipatieve structuren kunnen zelfs van periodische aard zijn zowel
in hun ruimtelijke opbouw als in het cyclisch karakter van hun werking, dat de
regelmaat vertoont van een klok.
De Bénard-cellen illustreren het eerste geval. De boven vermelde
convectiestromen in een dunne vloeistoflaag kunnen de vorm aannemen van een
regelmatig geometrisch patroon, van naast elkaar gerangschikte convectiecellen,
waarbinnen de vloeistof circuleert: een structuur die behouden blijft zolang de
aanvoer van warmte duurt en die er al aardig als een cellenweefsel

8
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uitziet. Het tweede geval is te illustreren met een eveneens aan J. Walker ontleend,
relatief eenvoudig voorbeeld: de zogeheten zout-klok. Wordt een hoeveelheid
zout-water in zoetwater ingedompeld en slechts door een kleine opening onderaan
met dat zoetwater in contact gebracht, dan gebeuren er wondere dingen. Normaal
zou men verwachten dat het dichtere zoutwater naarbuiten zou blijven stromen en
zich geleidelijk in het zoetwater zou verdunnen. Een geringe fluctuatie bij de opening
volstaat echter om een heel ander proces op gang te brengen: na een kortstondige
zoutstroom door de opening, ontstaat een tegengestelde zoetwaterstroom, weer
opgevolgd door een neerwaartse zoutstroom, zelf weer opgevolgd enz... Seelye
Martin van de universiteit van Washington, die het verschijnsel in 1970 ontdekte,
verkreeg op uiterst eenvoudige wijze een zout-klok, die met grote cyclische regelmaat
9
vier dagen lang bleef werken. Dergelijke louter fysico-chemische en met opvallend
gemak verkregen periodische schommelingen van materie- en/of energietransport
acht Prigogine bijzonder verhelderend voor het opmerkelijke levensverschijnsel van
de biologische klok. Daaronder verstaat men: de in levende wezens, weefsels of
cellen cyclische of met regelmatige tussenpauzes optredende reacties, zelfs bij
gelijkblijvende uitwendige invloeden. Prigogine en zijn medewerkers wisten het
belangrijke glycolyseproces volledig in termen van een fysico-chemische klok te
formuleren: glycolyse behelst de afbraak van glucose (in de spierweefsels) in
afwezigheid van zuurstof, waarbij enige energie vrijkomt en waarvan het eindprodukt
(melkzuur) door de lever opnieuw in glucose kan worden omgezet.
In zijn mededelingen aan de pers n.a.v. zijn Nobelprijs heeft Prigogine er
uitdrukkelijk op gewezen dat het niet in zijn bedoeling lag àlle levensverschijnselen
tot de fysica of de chemie te reduceren. Maar hij betoogde wel dat continuïteit tussen
louter fysico-chemische dissipatieve structuren en de eveneens fysico-chemische
biologische mechanismen veel groter is dan men pleegt aan te nemen. Het ontstaan
van het leven en tenslotte ook de verschijning van de mens zijn in die
thermodynamische context niet langer die onwaarschijnlijke, onvoorzienbare en
onvoorspelbare ontwikkelingen die Monod beschreven had: ze waren, op het moment
dàt ze optraden, de welhaast onvermijdelijke en noodzakelijke gevolgen van ons
thans beter bekende natuurwetten.

Dissipatieve interpretaties
Sinds de opkomst van de moderne wetenschap schijnen ideologische (filosofische,
theologische...) instanties de haast onweerstaanbare neiging te hebben om elke
nieuwe wetenschappelijke bevinding dadelijk met klem af te wijzen of met
enthousiasme binnen te halen. Darwins On the evolution of

9
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species was daar al een significant voorbeeld van. Het verscheen op 22 november
1859 en op 12 december 1859 schreef F. Engels al aan K. Marx: ‘Darwin die ik aan
het lezen ben, is echt fameus. Uit die hoek was de teleologie nog niet kapot gemaakt,
dat is thans gebeurd... de plompe Engelse methode moet je er natuurlijk op de koop
10
toe bij nemen’. En enkele maanden later antwoordde Marx: ‘Ik heb veel gelezen
de laatste maanden, o.a. Darwin. Ofschoon grof Engels uitgewerkt, is dit het boek
11
dat de natuurhistorische grondslag voor onze visie bevat’. Binnen de maand was
Darwins ‘plomp’ (voor Duitse filosofen te empirisch-wetenschappelijk?) evolutionisme
door het dialectisch-materialisme geannexeerd!
De ‘teleologie kapot maken’, daar was het ook Monod om te doen geweest. Zijn
opzet was tegelijk radicaler dan alle vorige én origineler. Radicaal was zijn verwerping
van elke vorm van teleologie of finalisme, d.w.z. van elke interpretatie die meende
in de evolutie van het leven (en de mens) enige bedoeling of doel, enige intentie of
zin te kunnen achterhalen. Het maakte voor hem nauwelijks enig verschil uit of
daarmee werd bedoeld: de intentie van een scheppende God, een soort animisme
à la Bergson of Teilhard de Chardin, de dialectische evolutie van de Geest volgens
Hegel, of de dialectisch-materialistische evolutie van de materie volgens het
marxisme. Al deze variaties op het thema finalisme braken stuk op Monods originele
argumentatie ‘ex absurdo’: de totale onvoorzienbaarheid en onvoorspelbaarheid
van de hele evolutie mét de mens die eruit voortgekomen was, maakte het volkomen
‘onredelijk’ nog enige beoogde of ‘ingeschreven’ zin (of bedoeling) te willen zien in
een proces dat veel meer kans maakte niet dan ooit wel ééns te lukken. Al gaf
Monod uitdrukkelijk toe dat er geen experiment kon uitgedacht worden dat de
afwezigheid van enige zin of intentie in de evolutie zou aantonen (o.c., p. 33), toch
meende hij dat de feitelijke en wetenschappelijk bewezen onwaarschijnlijkheid van
het hele gebeuren niet langer verenigbaar was met om het even welke finalistische
of teleologische (hypo)these.

Ontkracht
Het is zonder meer duidelijk dat Prigogines irreversibele thermodynamica het voor
Monod doorslaggevende argument grotendeels heeft ontkracht. Als het ontstaan
en de evolutie van het leven, inclusief de daaruit voortgekomen mens, tot de ‘normale’
en ‘te verwachten’ ontwikkelingen van het natuurgebeuren behoren, dan is een
finalistische interpretatie van dat gebeuren helemaal niet meer zo ‘onredelijk’ en
‘onzinnig’.
Maar dat wil nu ook weer niet zeggen dat men Prigogine voor de kar van het
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finalisme kan gaan spannen. Met de inzichten van de irreversibele thermodynamica
kan men opnieuw alle kanten uit, en dat hoeft geenszins die van een ‘finalistische’
interpretatie te zijn. Het tegendeel is zelfs mogelijk en is al gebeurd. In een korte
bijdrage betoogde Prof. G. Van Binst van de Vrije Universiteit te Brussel dat Prigogine
ons bevrijd heeft van een paradoxale consequentie die, tegen Monods bedoelingen
in, toch uit diens stellingen voortvloeide. Monod had de feitelijk bestaande evolutie
zo onwaarschijnlijk en onverklaarbaar gemaakt, dat wij bijna gedwongen waren
opnieuw naar ‘deïstische’ of ‘animistische’ verklaringen terug te grijpen! De
fysico-chemische continuïteit tussen levende en niet-levende structuren blijkt nu
echter zo groot te zijn, dat alle andere verklaringen van de evolutie van het leven
en het verschijnsel ‘mens’ voorgoed overbodig zijn. Op de vraag wie we zijn en wat
onze samenleving voorstelt, ligt nu ‘tenminste al een rationeel en coherent antwoord
in het vooruitzicht’, aangezien ‘de nieuwe thermodynamica veel verder reikt dan het
zuiver fysico-chemische vlak’ en met name ‘ons ook zal toelaten de sociologische
evolutie van de mens te begrijpen’, in welke evolutie de ‘chemische signaalstoffen
van b.v. termieten- en bijenmaatschappijen vervangen werden door andere
communicatiemiddelen, zoals het woord, de taal’. Wel is volgens de auteur nog
enige ‘vijandigheid tegen zo'n onderzoek te verwachten van de zijde van de
12
volgelingen van ideologieën die doorgaans op zuivere ficties berusten’.
Wij hebben hier te maken met een merkwaardig fenomeen, dat op het eerste
gezicht erg veel lijkt op ‘van alle hout pijlen maken’. Monod vond enorm veel bijval
omdat zijn ‘onwaarschijnlijke mens’ voorgoed elke finalistische visie scheen te
ondermijnen. Prigogine, die een tegengestelde wetenschappelijke interpretatie
plausibel maakt, wordt begroet als de man die ons in staat stelt de hele
mens-wetenschap tot de thermodynamica te reduceren! In feite zitten wij ook nà
Prigogine nog steeds met de fundamentele vraag naar de objectiviteit, de volledigheid
en/of exclusiviteit van de empirisch-wetenschappelijke benadering van het
‘verschijnsel mens’. Het neopositivistische standpunt dienaangaande is voldoende
bekend, en zou in de hier besproken context ongeveer als volgt kunnen luiden: in
naam van de in het vooruitzicht gestelde perfecte kennis van 's mensen
fysico-chemische continuïteit met de hele levende en zelfs niet-levende wereld,
hoeven wij niet verder te onderzoeken (mógen wij zelfs niet verder onderzoeken)
op grond waarvan dat merkwaardige produkt van de evolutie er ooit toe gekomen
is de vraag te stellen naar ‘de zin van het bestaan’.
Monod was eerlijk genoeg dat neopositivistisch taboe uitsluitend te funderen op
het ‘aan alle kennis voorafgaand axiomatisch postulaat’, dat zegt dat de
positief-wetenschappelijke kennis de enig geldige, enig objectieve ontslui-
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ting is van de waarheid, van het wezen van de mens en van zijn relaties tot het
universum (o.c. p. 191). Dat postulaat is evenwel geen evidentie, maar een bewuste
‘filosofische’ keuze, een keuze die niet alleen van christelijke zijde betwist kon
worden.
Vanzelfsprekend bewijzen ook Prigogines dissipatieve structuren niet dat er een
intentie of zin in de evolutie van het leven verborgen zit. Zoals Monod weert ook
Prigogine in zijn theorie bewust, en methodologisch volkomen terecht, elk
mechanisme van niet-fysico-chemische aard, dat op het gepaste moment wat meer
orde in de ontwikkeling zou moeten aanbrengen. Zijn bijzondere verdienste was het
juist, aan te tonen dat de overgang van niet-leven naar leven zo'n hulp van buiten
af minder dan ooit nodig blijkt te hebben. En daarmee worden een aantal nog
overlevende ‘deïstische’ verklaringen van die overgang inderdaad alsmaar
overbodiger.
Of daarmee tevens de ‘hypothese: zin of onzin van het menselijk bestaan’ of zelfs
de ‘hypothese-God’ overbodig worden, is een vraag die niet kan worden beslecht
op het vlak van de fysico-chemische continuïteit van de mens met het hele universum
en zijn natuurwetten. De vraag en het antwoord daarop ontspringen aan de specifieke
prestaties waartoe alleen de mens in staat is: niet slechts produkt van, maar evenzeer
reflectie op een evolutie, die hij sinds duizenden jaren probeert enigermate zelf te
voltrekken in zijn intellectueel, cultureel en ethisch handelen.
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Psychoanalyse vandaag.
Gesprek met Alexander Mitscherlich
Frans Boenders
Alexander Mitscherlich is bij ons vooral bekend door zijn boeken Auf dem Wege zur
vaterlosen Gesellschaft, Die Unfähigkeit zu trauern en Die Idee des Friedens und
1
die menschliche Agressivität. Hij is hoogleraar in de psychologie, internist en
neuroloog, directeur van het Sigmund Freud Instituut in Frankfurt a. Main en
ondervoorzitter van de Internationale Psychoanalytische Vereniging. In zijn boek
2
Versuch, die Welt besser zu verstehen , een ‘verdediging’ van de psychoanalyse,
geeft hij de indruk de vijanden van het Freudianisme wel eens gemener voor te
stellen dan ze zijn en de strijdpositie waarin de psychoanalyse zich vanaf het begin
3
zou bevinden, op te schroeven. Maar de intelligente, toegankelijke en eerlijke toon
van deze opstellen dwingen respect af. Het is trouwens waar, dat sedert Ernest
Jones' Freud-biografie enkele historische onjuistheden kritiekloos zijn overgenomen.
Zo zou b.v. Freuds Traumdeutung door de toenmalige kritiek heel en al gekraakt
zijn. Maar de historische bronnen laten zien dat er van een radicale afwijzing of een
tendentieus doodzwijgen nooit sprake is geweest. ‘Voor zover bekend’, stelt H.F.
Ellenberger in zijn monumentale studie The Discovery of the Unconscious (New
York, 1970), ‘is geen van Freuds artikelen ooit door een tijdschrift geweigerd en is
geen van zijn boeken door een uitgever afgewezen... Zijn ideeën werden meestal
gunstig ontvangen, weliswaar nu en dan niet zonder een mengsel van verbazing
en verlegenheid’. En P. Roazen (Freud and his Followers, New York, 1975): ‘Al
werd deze geenszins algemeen aanvaard, de psychoanalyse werd niet vervolgd.
Misschien vond Freud het maar al te fijn om aangevallen te worden’. Onlangs, in
een polemisch opstel, Hans Jürgen Eysenck oder die Fiktion der reinen
4
Wissenschaft , heeft Mitscherlich zijn pen nog eens gescherpt om de aanval te
pareren van een ditmaal reële tegenstander, H.J. Eysenck, de beroemde, van
afkomst Duitse psycholoog, thans hoogleraar aan de London University Institute of
Psychiatry. Tegen deze achtergrond kan men het hierna volgende gesprek lezen.
Het werd gevoerd in Mitscherlichs kantoor in Frankfurt en is op 19 oktober 1977
uitgezonden in het radioprogramma Symposium (BRT-3). Leonard Nolens verzorgde
de vertaling.

1
2
3
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Als je over de huidige situatie van de psychonalyse in de Duitse Bondsrepubliek wil
praten, sta je voor een paradox. Freud schreef in het Duits en was dus voor de
Duitsers toegankelijker dan voor anderstaligen. Toch heeft de psychoanalyse in
Duitsland nooit hetzelfde succes gekend als in de Angelsaksische landen, vooral
in de Verenigde Staten. Hoe verklaart u die paradox?
Daar heb ik, eerlijk gezegd, geen antwoord op, het is voor mij ook een vraag. Het
spreekwoord zegt: ‘Niemand is sant in eigen land’. Een belangrijk mens treedt naar
voren en trekt de aandacht; vanzelf lokt hij een aantal onbewuste reacties op, nijd,
afgunst; geleidelijk komt het tot een frontvorming. Dat proces duurt nog steeds voort,
al is er wel een en ander veranderd. Maar nog altijd wordt de psychoanalyse
fundamenteel niet juist begrepen. In velerlei opzicht ook niet in Amerika. Ik noem
maar één punt. Ontelbare scholen en groepen zijn als paddestoelen uit de grond
gerezen en die noemen zich allemaal psychoanalytisch. Wat doen ze? Ze halen
enkele bouwstenen uit het psychoanalytische bouwwerk en daarmee trekken ze
dan een eigen theorie op. Maar een theoretisch bouwwerk vormt een eenheid, daar
kun je niet zo maar iets uit wegbreken. Dat ontleningsproces - waardoor voortdurend
deelaspecten uit het geheel worden afgezonderd - heeft niet tot een verarming van
de psychoanalyse geleid, maar wel tot een aantal theoretisch vage, quasi
neo-psychoanalytische experimenten met het oog op nieuwe technieken. Vele van
die ‘scholen’ zijn allesbehalve theoretisch gefundeerd. Ze werken met ervaringen
zoals aaien, strelen, gemeenschappelijk baden - zuiver zinnelijke waarnemingen,
in de overtuiging dat die contacten therapeutisch werken en iets nieuws genereren.
Het kan allemaal best wààr wezen dat deze ‘gedragstherapieën’ diepe noden en
behoeften van de mens aan het licht brengen, maar dat betekent nog niet dat men
ook een therapie heeft gevonden. De psychoanalyse moet, dunkt me, onnoemelijk
voorzichtig zijn om enerzijds niet te verharden, maar anderzijds ook niet haar
theoretisch bouwwerk op de helling te laten zetten door onjuiste aanpassingen en
accommodaties.

U hebt waarschijnlijk de toestand in de V.S. op het oog, waar vooral aan de Westkust
zoveel nieuwe therapieën zijn ontstaan. Maar Duitsland? Waarom gelooft u dat de
psychoanalyse in Duitsland nog altijd bedreigd is of niet tot volle ontplooiing is
gekomen?
Die ontplooiing is nog niet afgesloten. De psychoanalyse is een wetenschap die
sedert een halve eeuw in wording is, die altijd opnieuw provoceert en nieuwe reacties
uitlokt; het is een theorievormend proces dat heel veel geduld vraagt. In dat opzicht
kun je moeilijk een onderscheid maken tussen Amerika en Duitsland. Wel moet je
er rekening mee houden dat Duitsland
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een enorme achterstand had opgelopen: het Derde Rijk wilde de psychoanalyse
uitroeien; pas na de oorlog is het hele psychoanalytisch apparaat weer langzaam
op gang gekomen. Vandaag echter bestaat er tussen de Amerikaanse orthodoxe
psychoanalytici (en onder ‘orthodox’ versta ik helemaal niets pejoratiefs; ‘orthodox’
is voor mij iemand die een probleem kan vasthouden, die een probleem niet uit de
weg gaat, ermee kan werken) en hun Duitse collega's nog nauwelijks enig verschil
of geschil.

Is het niet interessanter, Duitsland met Frankrijk te vergelijken? In Frankrijk hebben
de surrealisten al heel vroeg de psychoanalyse ‘ingelijfd, en hebben later sommige
- toch in de eerste plaats culturele - tijdschriften, zoals Critique en Tel Quel, zich
theoretisch met de psychoanalyse beziggehouden; in Frankrijk hebben we nu het
reusachtig succes van iemand als Jacques Lacan. Zo iets is in Duitsland helemaal
niet gebeurd. Er bestaat in Duitsland geen culturele avant-gardegroep die zich
theoretisch met de psychoanalyse bezig heeft gehouden.
Dat is heel juist. Maar het is vreselijk moeilijk uit te maken, hoe en vanuit welke hoek
je dit probleem moet benaderen. Het surrealisme was, hoe dan ook, een mode, een
stroming die vertegenwoordigd werd door enkele mensen met veel verbeelding en
veel ideeën - maar ná hen was het afgelopen, gewoon afgelopen. Net zo ben ik
ervan overtuigd dat de geschriften van Lacan, wat de psychoanalyse betreft, geen
lang leven beschoren is. De vraag is: welke sporen laat dat allemaal na? Het
surrealisme heeft een belangrijk spoor nagelaten: kunstwerken en ideeën die zonder
de ontdekking van het onbewuste door middel van automatismen en dergelijke nooit
het licht zouden hebben gezien, maar... die ideeën zijn verdwenen. Inderdaad, de
Duitsers hebben cultureel niets ondernomen dat een vergelijking met de invloed
van het surrealisme kan doorstaan. Daarvoor heb ik ook geen verklaring.

Bedoelt u dat wat de surrealisten met de psychoanalyse hebben gedaan, belangrijker
is dan wat Lacan nu doet? Lacan roept toch nadrukkelijk op tot een terugkeer naar
Freud?
Ik begrijp niet zoveel van wat Lacan schrijft. Ik vind hem trouwens een schaamteloos
auteur: hij dwingt de lezer zich eerst maandenlang met zijn taalgebruik en zijn
begrippen bezig te houden om wegwijs te geraken in zijn warwinkel, en daarna stelt
diezelfde lezer vast dat wàt hij zegt, met schaarsere en makkelijker middelen gezegd
kon worden. Dat iemand als Lacan in een cultuur als de Franse zoveel opzien baart,
dat is iets dat mij verbijstert. Daarvoor kan ik geen begrip opbrengen. Ik vind het
surrealisme inderdaad veel belangrijker. Iemand als Max Ernst...
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... nota bene een Duitser...
... Jazeker, maar die zijn grote doorbraak niet in Duitsland, maar in Frankrijk heeft
gekend. De verbeeldingswereld van Max Ernst is met behulp van de psychoanalyse
tot stand gekomen. Maar zo iets is in Duitsland niet gebeurd.

Is het niet jammer dat er zo weinig contact is tussen enerzijds de Parijse Ecole
Freudienne, de Lacaniaanse richting die in Parijs, Brussel, Leuven en nu ook aan
de Amerikaanse Oostkust, met name aan de Yale University, zoveel invloed heeft,
en anderzijds uw Sigmund Freud Instituut? Beiden beroepen zich toch uitdrukkelijk
op Freud?
Daar moet een groot gat worden gedicht. Weinig Duitse intellectuelen spreken Frans.
De culturele invloed van Frankrijk op Duitsland is heel klein. In 1910 was dat anders:
toen stond Frans voor alles wat fijnzinnig en intellectueel was. Wat in het Engels
verschijnt, wordt in Duitsland wel gelezen. Overigens geef ik een reeks uit, ‘Literatur
der Psychoanalyse’, waarin ook enkele Franse auteurs voorkomen.

Heeft men, omgekeerd, in Parijs belangstelling voor uw werk?
Ik geloof van niet. Gallimard heeft wel werk van mij uitgegeven, maar daarmee is
het net zo gesteld als met de Franse boeken die ik via vertalingen in Duitsland
geïntroduceerd heb: niemand leest ze. Er is nauwelijks sprake van enige
wisselwerking. In Duitse studies tref je nauwelijks Franse citaten aan en vice versa.

In Versuch, die Welt besser zu verstehen houdt u vijf pleidooien voor de
psychoanalyse, alsof deze nog steeds verdedigd moet worden. Waartegen moet
ze verdedigd worden? Is het tegenwoordig niet veeleer zo dat er enerzijds een
aantal onverschilligen zijn, die meer belangstelling hebben voor andere vormen van
psychotherapie - u hebt ze al vermeld - en anderzijds een kleine, maar groeiende
groep die de psychoanalyse beschouwt als de meest gefundeerde vorm van therapie
en een zeer vruchtbare antropologie?
Om met uw eerste punt te beginnen: de sterkste weerstand komt op het ogenblik
van de Duitse psychologen, de behaviouristen, de Skinner-box-lieden, die net als
de Amerikanen hùn empirie verdedigen als een heiligdom. De empirie die wij in de
psychoanalyse door lange en voorzichtige waarnemingen ontwikkeld hebben, wordt
door hen voortdurend op de korrel genomen. Zoals Eysenck in Londen beweren zij
dat de psychoanalyse geen wetenschap is. Hùn wetenschap, het behaviourisme,
heeft het laatste woord, is de
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enig wetenschappelijke ‘confrontatie’ met de psychoanalyse, en dat moet dan
betekenen dat de psychoanalyse geen wetenschap is. In mijn artikel Hans Jürgen
Eysenck oder die Fiktion der reinen Wissenschaft toon ik aan dat de psychoanalyse
gezien moet worden als een hermeneutische wetenschap. Er bestaan twee soorten
van psychologie: een hermeneutische psychologie en een theoretische
gedragspsychologie, die totaal andere uitgangspunten heeft. Ik zeg niet: die
gedragspsychologie is geen wetenschap; ik zeg alleen: het is een andere
psychologie.
Wat mij in dit debat treft is: waarom staan de psychologen zo vijandig tegenover
ons? In de beginfase van de psychoanalyse zeiden de gevestigde
vertegenwoordigers van de psychiatrie: ‘Freud? Daarmee moeten we naar de politie,
dat heeft niets met wetenschap te maken’. Nu beweren de psychologen:
psychoanalyse heeft niets met ‘behaviourisme’ te maken en is dùs geen wetenschap.
Dat is een ontoelaatbare pretentie. Op die manier staan we domweg tegenover
elkaar, hebben we elkaar niets meer te vertellen.

De psychiaters in Duitsland staan dus niet meer zo vijandig?
Ik geloof dat men dat mag stellen. In de provincie is er nog veel weerstand, maar
progressieve academici, ook docenten, zien in de psychoanalyse een wetenschap
sui generis en beginnen ons te begrijpen. Maar wat u daarstraks zei, blijft waar: tot
de algemene culturele belangstellingssfeer zijn wij nooit doorgedrongen.

Het tweede deel van mijn vraag: meent u ook niet dat in kleine groepen, zowel in
de V.S. als in Europa, steeds meer mensen gaan inzien dat de psychoanalyse de
meest serieuze vorm van psychotherapie is?
Dat is wel waar, maar persoonlijk heb ik nog niet veel gemerkt van een soort kritische
frontvorming die daardoor zou ontstaan. En dat zou ik prachtig vinden! Freud heeft
toch altijd gezegd dat men kennis, inzichten, vooral betreffende het onbewuste,
verder uit moet werken: herhalen, door-denken, overdenken. De verdringing, de
weerstand, die dan nog eens in het karakter gefundeerd wordt, mogelijk zelfs als
een karakteriële deugd en prestatie, is een steeds vóórtdurend psychisch proces,
waarvan men vaak niet weet waartoe het leidt en wàt er eigenlijk verdrongen wordt.
Het gaat in de psychoanalyse dus om inzichtelijke processen van lange duur, die
grondig bestudeerd moeten worden. Maar de realiteit lijkt me toch wel anders. De
jonge mensen die op het ogenblik opgeleid worden, zowel in Amerika als hier, lezen
nog nauwelijks Freud. Ze hebben - ik durf dit bijna niet hardop zeggen - alleen maar
belangstelling voor geld, voor de praktijk van het beroep, niét voor wetenschappelijke
discussie. Misschien is dat ook teveel gevraagd: je kunt niet van alle praktizerende
psychoanalytici verlangen dat ze al hun tijd aan onderzoek besteden.
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Misschien zijn dat juist de echte, de verborgen vijanden van de psychoanalyse!
Dat geldt zeker voor de V.S. Wat niet wil zeggen dat er onder de ongeveer 2000
5
Amerikaanse analytici niet enkele buitengewoon begaafde artsen zitten. Een massa
geniale inzichten van de laatste dertig jaar - over narcisme, over persoonlijkheid en
identiteit - hebben we aan Amerika te danken.

U schijnt elke kritiek als een aanval te beschouwen. Men kan ook een andere
opvatting over kritiek huldigen. Volgens Popper b.v. wordt een systeem, een theorie
epistemologisch pas dan interessant, als er kritiek op uitgeoefend kan worden. U
zou dus blij moeten zijn met kritiek.
Hierop moet ik zeer voorzichtig antwoorden, want het gaat hier om een misverstand.
Met Poppers ‘verifieerbaarheid’ en ‘falsifieerbaarheid’ kun je ook een psychologie
opbouwen, ja, maar daarmee kun je nooit ervaren wat men in de psychoanalyse
ervaart. Die ervaring moet voldoen aan de eisen, moet beantwoorden aan de wetten
van de psychoanalyse. Ik vind het juist zo boeiend dat er twee psychologieën, twee
verschillende vormen van theoretisch, van filosofisch denken bestaan. Die
‘tweevoudigheid’ moeten wij aanvaarden en verdragen. De ontwikkeling van ons
wetenschappelijk denken bestaat erin, tegelijk waakzaam en pluralistisch te blijven.
De beste analytici staan zoveel mogelijk open voor gemotiveerde kritiek. Destructieve
agressie heb ik zelf altijd willen uitschakelen. Maar altijd weer moét ik terugkomen
op mijn onderscheid tussen een behaviouristische en een hermeunetische theorie,
twee verschillende soorten wetenschap. Dat is voor mij iets vanzelfsprekends; veel
meer heb ik er niet over te zeggen. Ik ben maar een arts, en een arts is iemand die
zijn leven doorbrengt met patiënten. Filosoferen mag hij alleen, als iemand op een
bepaald ogenblik niet dringend door hem genezen moet worden.

Maar in Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft gaat u toch ook uw artsenboekje
te buiten. Dat is geen sociologie, geen psychoanalyse, geen filosofie, maar alle drie
ineen. Men kan blijkbaar niet anders dan óók filosoferen. De interessantste filosofen
zijn volgens mij geen beroepsfilosofen, maar mensen die nadenken over hun vak
- dit tussen haakjes.
Dat ben ik met u eens. Maar in verband met ‘kritiek’ wilde ik dit zeggen:

5

Volgens Arnold A. Rogow, The Psychiatrists, Londen 1971, telde de APsaA (American
Psychoanalytic Association) einde 1968 1.289 leden. In New York alleen zijn er meer
psychoanalytici dan in onverschillig welk Europees land: ‘New York has a fair claim to being
the world capital of psychoanalysis’.
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het Duitse leefklimaat wordt beheerst door het ‘bevel’, de bevelende toon waarop
mensen met elkaar spreken - de professor met zijn studenten, de ploegbaas met
zijn arbeiders: een barse, niet erg beminnelijke manier om met mensen om te gaan.
Na de oorlog, toen ik uit Zwitserland terugkwam, heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat er
in het Duitse theater altijd harder geschreeuwd wordt dan elders. Die Duitse
bevelende toon is ook typerend voor mij; ik leef in dit land en dan word je automatisch
ook agressief. Komt er iemand met een nieuwe theorie, dan heb ik helemaal niet
de primaire behoefte om die man aan te vallen. Integendeel, ik wil erachter komen
wat hij wil, wat hij denkt. Maar je kunt nog zo wijs zijn, je nog zo marginaal opstellen
en zeggen: jongen, luister nu eens eerst - die Duitse ‘stijl’ kun je niet veranderen.
Ik heb dus inderdaad mijn antwoorden misschien zo geformuleerd, dat ze agressief
overkwamen. Ik ben dus niet alleen een agressief mens, maar als Duitser heb ik
ook nog een bepaalde habitus die blijkbaar moeilijk te overwinnen is.

Als je agressieve kritiek uitlokt, moet je die dan ook met agressieve middelen
bestrijden?
Dat bedoel ik zeer uitdrukkelijk niet, maar je komt voortdurend in de verleiding dingen
te doen die je zelf verwerpelijk vindt.

In The Structure of Scientific Revolutions zegt Thomas Kuhn dat de geschiedenis
van de natuurwetenschappen een reeks van wetenschappelijke revoluties vertoont,
waarbij nieuwe theorieën in een pre-revolutionaire fase elkaar bestrijden, totdat één
bepaalde theorie, één bepaald paradigma door de hele wetenschapswereld
geaccepteerd wordt. In de dynamische psychiatrie is dat nooit het geval geweest.
Noch Janet, noch Freud, noch Adler, noch Jung hebben een definitieve ‘overwinning’
behaald. Verschillende theorieën blijven naast en vaak tegenover elkaar bestaan.
Hangt dat samen met de aard van deze wetenschap? Verloopt de ontwikkeling hier
anders dan in de natuurwetenschappen?
Dat hebt u heel juist gezien. Het is inderdaad een andere soort van wetenschap. In
de psychoanalyse kan er, tenminste in vele opzichten, vaak geen sprake zijn van
verifieerbaarheid of falsifieerbaarheid: je kunt hier niet naar willekeur blijven
experimenteren, typische situaties naar willekeur blijven herhalen. Die integratie,
die door Kuhn beschreven wordt als de voorlopige slotfase van de ontwikkeling,
heeft in de psychoanalyse inderdaad nooit plaatsgevonden. Waarom dat zo is,
daarop kan ik geen antwoord geven. Het hangt natuurlijk samen met het feit dat de
psychoanalyse een betrekkelijk singuliere, op zichzelf staande wetenschap is.
Daarom ook heeft ze zo weinig ‘bondgenoten’ onder de andere wetenschapsmensen.
Die vinden ons maar
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naïevelingen. Die verwijten ons dat we alles ‘verdinglichen’. Een banaan is voor
een psychoanalyticus een penis. Dat is toch absurd.

Ik zie nog een ander probleem. Men mag eigenlijk pas terecht kritiek uitbrengen op
de psychoanalyse, wanneer men zelf de psychoanalyse van binnenuit kent. Hier
stoot ik op een aporie. Ziet u zelf een mogelijkheid om de psychoanalyse te
bekritiseren van buitenuit zonder ze verkeerd te begrijpen?
Ik meen van wel. Maar dan moet men wel inzien dat conflicten van de buitenwereld
alleen dàn voor de psychoanalyse belangrijk zijn, wanneer daaraan bepaalde
conflicten van de binnenwereld, van de innerlijke werkelijkheid beantwoorden.
Conflicten die alleen uit de buitenwereld, de uiterlijke werkelijkheid komen en waarvan
we geen echo opvangen in de intrapsychische realiteit, zijn geen objecten van de
psychoanalyse. De beschrijving van een manifeste droomgedachte betekent voor
de psychoanalyse helemaal niet. Zo'n beschrijving is pas dan waardevol, waneer
men heeft ingezien, in welk opzicht en waarin precies deze droom zo uniek is: de
manier waarop hij op unieke wijze een innerlijk conflict kan symboliseren.

Kent u iemand die van buitenuit een interessante, opbouwende kritiek op de
psychoanalyse heeft geleverd?
Het tiende hoofdstuk van Jürgen Habermas' Erkenntnis und Interesse, waarin hij
het heeft over het scientistisch gebrek aan zelfkennis van de psychoanalyse. De
psychoanalyse wordt voortdurend gedwongen zich te onderwerpen aan de
grootspraak die in zo vele gebieden van de wetenschap gebruikelijk is geworden.
Ieder heeft angst voor de overmacht van de ander. Wij willen onszelf voortdurend
naar het behaviourisme toe interpreteren, in plaats van ons echt hermeneutisch te
engageren.

Een ander probleem is, dat de psychoanalyse - niet als ‘geneeskunde’, maar als
onderzoeksonderneming - dreigt te stagneren. Er is de laatste tien, twintig jaar niets
wezenlijks meer aan de theorie toegevoegd. Geen enkele wetenschap kan het zich
permitteren stil te blijven staan.
Daar bent u iets te scherp in uw kritiek. Er zijn wel degelijk nieuwe ideeën gekomen
die de theorie hebben verrijkt. Het groeitempo ligt dan misschien niet hoog, maar
neem bijvoorbeeld het probleem van de identiteit, dat door Erik H. Erikson
geïntroduceerd werd, of vóór hem Heinz Hartmann met de Ik-psychologie, en onlangs
H. Kohut en B. Grunberger...
... en uzelf, op sociaal vlak...
... en P. Parin met de etno-psychoanalyse, en O. Kernberg met de psycho-
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logie van het Zelf. Dat zijn allemaal toevoegingen die in het psychoanalytisch concept
passen. Lacan niet, die past er niet in; hij heeft misschien belangrijke dingen te
zeggen, maar zijn denkwijze brengt ons niets nieuws bij. Maar anderen hebben het
systeem wel echt verrijkt.
6

Is het mogelijk dat het Freudiaanse paradigma , in de termen van Kuhn, ooit door
een ander paradigma wordt verdrongen?
Ik ben geen profeet. Wel weet ik dat het gevaar zeer groot is. En dat gevaar komt
niet alleen van buitenuit, maar ook van binnenuit de psychoanalyse zelf. Is het niet
bevreemdend dat de Traumdeutung, die in 1910 een hoofdrol speelde, tegenwoordig
zo'n ondergeschikte plaats bekleedt? De psychoanalyse krijgt andere conflicten en
fenomenen te duiden dan die toén, in het Wenen en de wereld van 1910, speelden.
Maar nog altijd gaat het om innerlijke en onbewuste conflicten. Dat is niet veranderd.
Neem bijvoorbeeld het terrorisme. Wie dacht daar tien jaar geleden aan? Nu zullen
we moeten proberen het te duiden. Al kunnen de technieken wijzigingen ondergaan,
de fundamentele uitgangspunten, zoals het onderscheid bewust/onbewust, blijven
onaangetast: wetten die voor altijd vaststaan. Misschien verschijnt er morgen een
nieuw paradigma, dat collectieve processen zo nauwgezet aanpakt als libidineuze
ontwikkelingsfasen en met behulp waarvan we concreet kunnen denken en handelen.
In ieder geval is het vermogen om nieuwe dingen te integreren en andere, verjaarde
af te stoten, een bewijs dat de psychoanalyse niet verstard is, niet afgestorven,
maar dat het proces verdergaat. De psychoanalytici waren goed, zegt men altijd,
voor de burgerlijke samenleving van het begin van deze eeuw, maar Wenen is niet
meer het Wenen van 1900, van Kafka, van Hofmannsthal... Natuurlijk niet, maar
dat betekent niet dat de verdringingsprocessen, de afweermechanismen van het
vergeten en de psychologie van het vooroordeel veranderd zijn. Ze zijn nu alleen
op nieuwe werkelijkheden betrokken. Er is nog altijd niemand die kan verklaren dat
de overgang van bewust naar onbewust niet een basaal proces is. Dat wordt niet
ongedaan gemaakt door het feit dat de mensen nu anders denken dan in 1900.

Slechts weinige analytici hebben zich beziggehouden met de maatschappelijke
verhoudingen waarin het individu functioneert, of niét functioneert. Zelf hebt u een
belangrijke bijdrage geleverd tot de sociale psychologie. Is er in de Freudiaanse
theorie daarvoor genoeg interessant materiaal aanwezig?

6

Paradigma, term ingevoerd door Thomas Kuhn in Structuur van de wetenschappelijke
2

Revoluties (Ned. vert. 1972, Boom, Meppel, 1976 ): denkmodel dat gevolgd wordt door
aanhangers van een bepaalde wetenschappelijke discipline.
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Hoe ouder ik word, hoe meer ik geïnteresseerd ben in sociale problemen, in de
innerlijke conflicten die door de samenleving worden gegenereerd en in de
psychische onbewuste invloeden op de sociale en historische processen.

Werd u daarbij geïnspireerd door het marxisme?
Van het marxisme heb ik vooral geleerd dat de economie eeuwenlang in de
geschiedschrijving genegeerd is; de geschiedschrijving had het over personen,
legeraanvoerders, koningen. Maar men besefte blijkbaar niet dat een hele natie met
een bepaald vooroordeel behept kan zijn. Nog altijd bestaat er geen methode om
een effectieve correctie op die vooroordeelsmechanismen aan te brengen.
Tegenwoordig zien we overal pacifistische bewegingen ontstaan. Heel mooi! Maar
als ze denken dat ze de innerlijke agressiviteit van de mensen kunnen veranderen,
zijn ze slecht geïnformeerd. De mens bestaat uit sociaal gedetermineerde processen.
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Als men in de verkeerde trein stapt...
Tjeu van den Berk
Kanttekeningen bij het begrip ‘katechese’ zoals dat omschreven wordt in het
document van de bisschoppensynode over katechese. De bisschoppen stelden
fraaie theorieën op schrift, maar het probleem blijft: wie denken ze er mee te bereiken
en - vooral - wie wórdt er mee bereikt?
‘Als men in de verkeerde trein stapt, helpt het niets dat men in de gang de andere
1
richting in loopt dan de trein rijdt’. Deze gedachte van Bonhoeffer verwoordt naar
mijn gevoel treffend het karakter van het document van de laatste
bisschoppensynode, die als thema had: ‘De katechese, met name aan kinderen en
opgroeiende jeugd’.
Katechetisch gezien zijn de bisschoppen volgens mij in de verkeerde trein gestapt.
Van tijd tot tijd lopen ze terug in de gang of werpen ze een ernstige blik uit een
coupéraampje naar een landschap waar veelal kerk en wereld in brand staan. De
trein snelt echter verder zonder op die plaatsen te stoppen. Dit komt vanwege het
spoorboekje, dat dateert uit de vierde eeuw.
Ik herhaal, dat is het geval wanneer ik dit document katechetisch beschouw. En
vanuit die optiek wil ik ook dit artikel schrijven. Ik wil er bv. niet dogmatisch op ingaan.
Het gaat me niet zozeer om het wàt van de inhoud als wel om: hoe wordt daar
katechetisch mee omgesprongen. In een katechetische situatie spelen natuurlijk
steeds inhouden mee, maar deze laatste hebben op zich geen katechetisch karakter.
Het woord ‘katechese’ dekt sinds de laatste decennia een veelheid aan begrippen.
Het fundamentele aspect dat mij hier interesseert, is dat men pas kan spreken van
een katechetisch gebeuren als er op een of andere manier sprake is van een
relationeel proces. Nu zijn er tal van relatieproblemen denkbaar. Er zijn helpende,
zoekende en spelende relaties, om er enkele te noemen. De bisschoppen hebben
in hun document gekozen voor de overdrachtsrelatie, waarin de ene partij aan de
andere een boodschap overdraagt, en wel door middel van het geschreven of
gesproken woord.
De bisschoppen hebben echter die vorm zó uitgewerkt dat hij bij mij de no-

1

W.D. Zimmermann, Ontmoetingen met Dietrich Bonhoeffer, Wereldvenster, Baarn, 1969, blz.
124.
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dige kritische vragen heeft opgeroepen. Deze wil ik hieronder in discussie brengen.
Tenslotte, om nog wat scherper mijn werkterrein aan te geven: ik heb met name
de middelbare schoolkatechese in Nederland voor ogen.

Spoorboekje
Het document bestaat uit drie gedeelten. In het eerste wordt een beschrijving
gegeven van de vele crisissituaties waarmee met name de jongeren in deze
maatschappij te maken hebben. In het tweede gedeelte wordt omschreven wat
onder katechese verstaan dient te worden en in het derde werken de bisschoppen
uit wat de kerkgemeenschap vanuit dat katechetisch ideaal te bieden heeft aan die
jongeren. Het is een triptiek. Ik wil starten met het centrale middenpaneel.
Zeer duidelijk geven de bisschoppen aan waar volgens hen het meest klassieke
voorbeeld te vinden is voor ons katechetisch handelen.
‘Exemplarisch voor de katechese is het doopselkatechumenaat, dat een bijzondere
vorming is, waarin de volwassene, bekeerd tot het geloof, zich voorbereidt op de
2
belijdenis van het geloof van het doopsel’.
De bisschoppen nemen ook de inhoud van die katechese over.
‘Die woorden (van de katechese) moeten fundamenteel de wezenlijke
hoofdstukken of de vitale substantie van de evangelische boodschap overbrengen...
Die wezenlijke substantie, integraal overgebracht door de artikelen van het geloof,
geeft de fundamentele kern door van het mysterie van de Drie-Ene God, zoals dat
ons is geopenbaard door het mysterie van de Zoon van God, mens geworden en
3
Verlosser, steeds levend in Zijn kerk’.
En opdat we trouw blijven aan de integrale boodschap en aan de authentieke
katechetische vormgeving ‘is het noodzakelijk om zich eerbiedig te richten naar het
4
kerkelijk en pastoraal leergezag’.
De bisschoppen verwijzen in het document dus zeer nadrukkelijk naar een historische
situatie, nl. die van de katechese aan de doopleerlingen. Willen we ons daar een
goed beeld van vormen, dan moeten we ons weer in herinnering roepen welke
verschillende vormen van woorddienst de oude kerk kende. Grofweg onderscheidde
men:

2

3
4

Bisschoppensynode, Ad populum dei nuntius, Vaticaanstad, 1977, nr. 8, blz. 10. Op het
moment dat ik dit artikel schrijf, bestaat er nog geen officiële Nederlandse vertaling van het
document. Daarom verwijs ik hieronder steeds naar de officiële, latijnse uitgave. De vertalingen
zijn van mijzelf.
Bisschoppensynode, l.c., nr. 8, blz. 10.
Bisschoppensynode, l.c., nr. 8, blz. 10.
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- het kerugma: de verkondiging, die gericht was aan de niet-christenen, de
heidenen.
- de katechese: het onderlicht aan hen die zich door het kerugma bekeerd hadden
en voorbereid worden om het doopsel te ontvangen.
- de homilie of preek: de wekelijks terugkerende woorddienst, waarin de
5
elementaire katechese werd uitgediept.
In het bisschoppelijk document verwijst men dus met name naar die tweede vorm
van woorddienst. En naar mijn gevoel is dat ook een authentieke vorm van
katechese. Het relationele aspect is er duidelijk in aanwezig.
- Volwassenen die zich bekeerd hebben, vragen om onderricht in de katholieke
leer.
- Vanuit die vraag treedt een dienaar van de kerk met hen in contact en wijdt
hen in in de leer van dat geloof.
Er is duidelijk een overdrachtsrelatie waarbij beide partijen betrokken zijn, omdat
ze er bij betrokken willen zijn. Voorbereid door het kerugma, kreeg een katecheet
mensen voor zich die wisten wat ze wilden en die hij van dienst kon zijn. Het lag
dan ook voor de hand dat het kerkelijk leergezag waakte over de zuiverheid van de
leer.

De ‘anders-sporigen’
Geheel anders wordt de situatie wanneer een katecheet mensen voor zich krijgt die
maar gedeeltelijk weten wat ze willen of totaal niet meer willen, of wanneer het gaat
om kinderen en opgroeiende jongeren in plaats van om volwassenen. De
bisschoppen hebben zich volgens mij niet voldoende gerealiseerd dat het model
dat ze ideaal stelden, er van uitgaat dat de luisteraar, duidelijk gemotiveerd, iets wil!
Zoals zij katechese omschrijven, geldt dat op zijn hoogst voor wat men kerkelijke
katechese noemt: volwassenenkatechese, werken in basisgroepen e.d. Wanneer
ik echter aan de gemiddelde schoolklas denk uit het middelbaar onderwijs, dan
komen de zaken heel anders te liggen. Daarin vindt men soms (dikwijls?) compleet
moderne heidenen, daar ontmoet je een dusdanige pluriformiteit, dat er groepen
tussen zitten, die niet ingeleid wènsen te worden in het mysterie van de Drie-Ene
God en die zich niet wènsen te conformeren aan het kerkelijk leergezag. Indien men
daar geen rekening mee houdt, is men juist onkatechetisch bezig. En in deze situatie
aanbeland, moeten we toch weer iets over de inhoud van de katechese zeggen.
De meest verheven boodschap, de meest diepzinnige waarheden aan mensen
verkondigen die er niet om gevraagd hebben, ja, die er wars van zijn, dat is olie op
het vuur gooien.

5

Vgl. J. Daniélou s.j., Het kerugma volgens het oorspronkelijke christendom, in: A.M. Henry
O.P., De verkondiging van het evangelie in onze dagen, Bilthoven, 1966, blz. 44-60.
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Stelt u zich eens voor dat aan u, ongevraagd en ongewild van uw kant, de volgende
waarheid verkondigd werd: ‘In Krishna is Visjnoe mens geworden’ of: ‘Phanesh, de
schepper van de wereld, werd geboren uit het ei van de kosmos, omslingerd door
de slang van de tijd’. Hoe diepzinnig deze waarheden ook zijn, katechetisch begaat
men zo een blunder. U kunt van mij aannemen, dat de uitdrukking: ‘Jezus is voor
alle tijden geboren uit de Vader en in de tijd mens geworden uit de maagd Maria’,
op velen van deze middelbare scholieren op eenzelfde manier afkomt. En dan wil
ik nogmaals beklemtonen, dat het mij niet gaat om de inhoud als zodanig, maar om
het feit dat elke inhoud die ongevraagd en ongewild op een mens afkomt,
weerstanden oproept. Natuurlijk zijn er in deze jaren mensen die onderricht wìllen
worden in de christelijke leer (en dan gaat het model van de bisschoppen uiteraard
uitstekend op) maar een groot gedeelte van de opgroeiende jeugd wil helemaal
niets meer, staat agressief tegenover eeuwenlange kerkelijke machtsuitoefening,
wil misschien wel met de zin van hun leven bezig zijn, maar sluit religieuze waarden
a-priori uit, of wil wèl religieuze waarden in hun leven een plaats geven, maar sluit
instinctief de katholieke antwoorden uit, enz. enz.
Om het nu eens in een katechetisch-didactisch jargon te formuleren: de oude
kerk legde een nauwe relatie tusen de beginsituatie en het katechetisch
onderwijsleerproces, de huidige kerk wil het oude onderwijsleerproces handhaven
vanuit een haast volkomen andere beginsituatie.

Niet indoctrineren
De titel van het middengedeelte luidt: ‘Katechese als manifestatie van het heil in
6
Christus’. Deze gedachte is tekenend voor het hele document. Degene die echter
manifesteert, doet daarom nog niet aan katechese. Dat is op zijn best: ‘getuigen’,
en op zijn slechtst: ‘indoctrineren’. De bisschoppen hebben de mening dat het
voldoende is dàt het woord verkondigd wordt. ‘Het woord, geworteld in de levende
7
traditie, is daardoor juist woord voor onze tijd’. Dat kan theologisch best waar zijn
maar hoeft katechetisch niet te kloppen. Wil men met een katechetisch gebeuren
te maken hebben, dan zal er toch altijd een hoorder moeten zijn, die dat zelf óók
zo ervaart! In dit document blijft men in feite staan bij het manifesteren en komt men
nooit tot katechetiseren. Op de maatschappelijke en individuele werkelijkheid van
de mens uit de twintigste eeuw wordt nooit ècht ìn-gegaan (laat staan dat men er
van uìt-gaat!), er wordt steeds aan voorbij-gegaan. De trein rijdt door. De bisschoppen
zièn de noden wel, maar stappen nooit uit. Ik wil u dat met enkele citaten laten zien.

6
7
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‘De menselijke veiligheid wordt bedreigd door het geweld, door de onderdrukking
en het misprijzen van de menselijke persoon. De hoop die men stelt in ideologieën
en techniek, blijkt onvoldoende te zijn. Temidden van zoveel conflicten van ideeën
en van al het geruis van systemen, ontspruit een nieuw zoeken naar God, openbaren
8
zich nieuwe tekenen van onrust naar God in het onrustige hart van de mens...’
Ziet u wat hier feitelijk gebeurt? Náást, of liever, àchter een crisissituatie plaatsen
de bisschoppen een hoopvolle, zonder werkelijk in te gaan op de eerste. Dat noem
ik: je blik zó verengen dat je alleen het schaap ziet dat terugkeert, zonder op zoek
te gaan naar de negenennegentig andere.
Het tweede citaat is even tekenend voor die werkwijze. In punt 4 van het document
gaan de bisschopen in op de veel voorkomende situatie van ‘er-niets-meer-aan-doen’.
Ze noemen het veelvuldig kerkverzuim, het gedoopt zijn en het daarbij laten, de
onverschilligheid, e.d. Ze gaan dan verder:
‘Dat lijkt dikwijls een obstakel, maar het is ook een reële uitdaging want de
katechese dient zich juist tot die kinderen te richten, tot die jongeren of volwassenen,
die leven in die concrete wereld, temidden waarvan de kerk als zending heeft het
9
Woord van heil te verkondigen’.
We constateren eenzelfde houding als hierboven: men gaat niet op die
moeilijkheden in, men zoekt niet naar de oorzaken van het verval, nee, men gaat
zo'n situatie zien als een uitdaging, om nog meer begeesterd het heil te verkondigen.
Dat is geen katechese meer, dat gaat lijken op indoctrinatie. Een derde tekst is het
meest sprekend:
‘Dikwijls betalen de jongeren de prijs van de dwalingen en mislukkingen van de
ouderen. Zij worden dikwijls het slachtoffer van de manoeuvres van de valse leiders,
die profijt slaan uit hun edelmoedigheid en zielegrootheid. Elk opvoedingswerk vindt
zijn vertrekpunt in de aspiraties van de jongeren naar creativiteit, rechtvaardigheid,
vrijheid en waarheid. Zij (de katechese) moet beantwoorden aan hun verwachtingen
om medeverantwoordelijkheid te hebben in het kerkelijk en maatschappelijk leven
10
en aan hun verlangen om God en de naaste lief te hebben.
In geruisloze overgangen passen de bisschoppen in deze tekst tweemaal een
reductie toe. In de eerste plaats laat men de verdwaalde jeugd aan hun lot over en
gaat door op de jeugd die verlangt naar rechtvaardigheid, e.d. Waar blijft de grootste
groep, de vervreemden, de verslaafden, de mislukten en de onverschilligen? Men
noemt ze wel, maar laat hen katechetisch buiten beschouwing. Men gaat door op
de progressieven en zegt daarvan, en dat is de tweede reductie, dat die eigenlijk
verlangen naar kerkelijkee medeverantwoordelijkheid en van God houden. Maar
dat is nu juist een grote vraag!

8
9
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Bisschoppensynode, l.c., nr. 2, blz. 5.
Bisschoppensynode, l.c., nr. 4, blz. 6.
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Velen onder deze jongeren zien de kerk juist als een obstakel in hun drang naar
vrijheid.
Wat doen de bisschoppen hier eigenlijk? Na eerst het grootste gedeelte van de
jeugd aan haar lot te hebben overgelaten, lijven ze het andere gedeelte in, spannen
het voor hun karretje door te zeggen, dat die jongeren eigenlijk willen wat zìj willen!

Boter, kaas en eieren
Toch zullen sommige bisschoppen mij misschien voorhouden dat ze zeer nadrukkelijk
gesproken hebben over katechese als een instrument van acculturatie, of anders
gezegd, over het feit dat katechese ingebed moet worden in iedere cultuur. Ik wil
daar even op ingaan. In het document staat daarover het volgende:
‘De evangelische boodschap moet wortel schieten in de menselijke
culturen, zij moet die aanvaarden en transformeren. In die zin kan men
zeggen, dat de katechese een instrument is van acculturatie. Dat betekent
dat zij van binnenuit de levensvormen van hen tot wie zij zich richt,
ontwikkelt en tegelijk verlicht. Dank zij de katechese incarneert het
christelijk geloof zich in die culturen. De werkelijke “incarnatie” van het
geloof door de katechese veronderstelt niet alleen een proces van “geven”
11
maar ook van “ontvangen”’.
Inderdaad, zo'n laatste zin kàn een duidelijk katechetisch karakter hebben. We zijn
echter, gezien de hele context, op onze hoede. En even verder, in punt 5, zien we
al vlug wat ‘geven’ en ‘ontvangen’ eigenlijk betekenen.
‘De katechese kan niet doeltreffend zijn... dan in de mate waarin zij erin slaagt
de boodschap over te brengen die haar is toevertrouwd, in de taal van de mensen
12
van onze tijd’.
Dit roept sterk het beeld op van: u krijgt van ons het brood, wij van u de verpakking!
Ik heb getracht te achterhalen wat de synodevaders in concreto met acculturatie
bedoeld hebben. Ik vond het volgende:
‘Wat aanpassen aan de cultuur zoal kan betekenen vertelde mgr. Hata M'Sanda
uit Zaïre: bij de godsdienstige opvoeding wordt gebruik gemaakt van typisch
Afrikaanse opvoedingsmethoden, zoals het vertellen van fabels, het leren van
spreekwoorden en het geven van raadsels. Mgr. Ek Thabping (Thailand) vond dat
de katechese voor de jongeren een voorbeeld kan nemen aan het Boeddhisme.
Vele jonge boeddhisten leven minstens drie maanden als monnik. In die tijd komen
zij tot geestelijke rijpheid. Zoiets zou ook goed kunnen zijn voor katholieke jongeren.
Een zeer geschikte tijd

11
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zou zijn de voorbereiding op het huwelijk’.
Nu wordt ons, jammer genoeg, helemaal duidelijk wat hier onder acculturatie
verstaan dient te worden. Het betekent in feite niets anders dan culturele
eigen-aardigheden (bij ons zou ‘mens erger je niet’ of ‘boter, kaas en eieren’ eens
uitgeprobeerd moeten worden!) benutten om de boodschap efficiënter te laten
overkomen. In plaats van ‘katechetisch’ kunnen we dit beter een ‘tactische
manoeuvre’ noemen. Dit soort acculturatie komen we elke avond tegen in de
Ster-reclame: de verpakking zo aantrekkelijk maken dat we er intrappen!

Boodschappen
Veel hedendaagse katecheten bevinden zich dikwijls in dezelfde situatie als waarin
in de oude kerk de kerugmaverkondiger stond, nl. voor moderne heidenen, voor
mensen, die weinig of niets meer afweten van de christelijke boodschap, of er niets
meer van af wíllen weten.
Het blijkt dan ook zeer leerzaam te zijn als we ons een moment bezinnen op die
kerugma-situatie, zoals we die bv. aantreffen in de Nieuwtestamentische
14
geschriften.
Als we de prediking van Paulus bestuderen, zoals de Handelingen die weergeven,
dan richt hij zijn boodschap voornamelijk tot de Joden in hun synagogen. Het ligt
voor de hand dat hij uitgaat van de Schrift, inspeelt op hun Messiasverwachting, en
tracht te laten zien dat Jezus van Nazareth daarvan de vervulling is. Er zijn ons
slechts twee preken van hem bekend tot de heidenen, en wel in Lystra en Athene.
Daar de overgrote meerderheid van de preken tot de Joden gericht is, zijn we
geneigd te veronderstellen, dat bv. uitgaan van de Schrift iets essentiëels is voor
Paulus' prediking. Hoe verrassend is het dan ook als we die twee toespraken tot de
heiden analyseren. In Lystra zegt hij letterlijk:
‘In voorbije tijden liet Hij alle volken hun gang gaan, maar Hij heeft niet nagelaten
getuigenis van zichzelf te geven door het schenken van weldaden; uit de hemel
schonk Hij u immers regen en vruchtbare jaargetijden en verblijdde u met een
15
overvloed aan voedsel’.
In heel deze toespraak: geen beroep op Schriftteksten (wat zouden die immers
voor die mensen betekend hebben), geen beroep op een Messiasverwachting, geen
Christocentrische prediking, maar enkel een verwijzen naar hun eigen
vruchtbaarheids- en regengoden.
In Athene, u kent uiteraard het verhaal, start hij vanuit het feit dat hij een

13
14
15

Biltstraat 1-2-1 Informatiebulletin, speciale uitgave, jaargang 5, 25 november 1977, blz. 8.
J. Daniélou s.j., l.c., blz. 58-60.
Handelingen 14, 16-17.
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altaar gezien heeft opgedragen aan een onbekend God, en zegt, dat het diè God
16
is, die hij verkondigt.
17
De bisschoppen stellen: ‘De eerste taal van de katechese is de Heilige Schrift’.
Welnu, juist de Schrift laat zien dat er situaties zijn waarin de Schrift achterwege
kan blijven, ja geen enkele betekenis heeft. Katechetisch bezien had het geen enkele
zin dat Paulus daarop een beroep deed in Lystra en Athene. Katechetisch handelen
vraagt telkens om een aanpassing aan de situatie. Als een katechumeen vraagt om
de leer der kerk, als een Jood vraagt om de Messias of als een Griek vraagt om het
heil, dan dient de spreker zich aan die verschillende vraagstellingen aan te passen.
En dat hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de boodschap.
Net zoals Paulus in Lystra bij zijn heidenen terugviel op hun regengoden, moeten
wij te werk gaan bij onze jonge mensen. Zij hebben hun eìgen vruchtbaarheidsgoden!
En ik ben er diep van overtuigd dat we volledig in de geest van Paulus handelen
als we, katechetisch gezien, dan ook expliciet niet van de Schrift, van Jezus van
Nazareth of van dogma's uitgaan.
Vanuit een niet doorzien van deze implicaties verstart het bisschoppelijk document
ineens tot boodschap met een positivistisch openbaringskarakter. Bonhoeffer heeft
18
dat gekarakteriseerd met: ‘Vogel vreet of sterf’.
Staat u mij toe dat ik hier een andere bisschop ten tonele voer, Augustinus. Hij
schreef aan zijn diaken, Deo Gratias, een wondermooi boekje, waarin hij hem
aanbevelingen doet voor zijn werk als katecheet. Juist Augustinus, die dus in feite
te maken had met een zeer duidelijke beginsituatie (‘Wat verlangt ge van de kerk?’
‘Het geloof!’), is zich diep bewust van wat we hierboven beschreven hebben. Als hij
zijn eigen ervaringen beschrijft, zegt hij: ‘Ik word verschillend beïnvloed naar gelang
ik een ontwikkeld persoon voor me heb om te onderrichten of een domme, een
stadgenoot of een vreemdeling, een rijke of een arme, een ambteloos burger, iemand
van aanzien, of iemand in overheidsfunctie, iemand van dit of dat geslacht, van
deze of die leeftijd of kunne, van deze of die sekte, of komend uit deze of die
populaire dwaling. En naargelang die invloed op mij anders is, begint ook mijn preek
anders, verloopt en eindigt ze anders. En al zijn we allen dezelfde liefde verschuldigd,
dat is geen reden om bij allen hetzelfde geneesmiddel te gebruiken. Zo draagt de
liefde de een in weeën en wordt ze zwak met de ander, zij tracht de een te stichten
en de ander weer niet te beledigen, zij buigt zich neer naar de een en richt zich op
naar de ander, voor sommigen is zij zacht, voor anderen streng, voor niemand een
19
vijand, voor allen een moeder’. (cursief door mij, TvdB).

16
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Vgl. Handelingen 17, 16-34.
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Augustinus kende in zijn katechetisch model geen ongelovigen. Als hij zijn boekje
geschreven zou hebben voor een hedendaagse, Nederlandse katecheet, zou hij
hen zeker aan het rijtje toegevoegd hebben. En we dienen ook zeer nadrukkelijk te
stellen, dat het dáárvan afhangt welk geneesmiddel we gebruiken of hoe onze
toespraak zal beginnen, voortgaan en eindigen.
Ik heb mij in het bovenstaande alleen aan het officiële document gehouden. Het
ligt voor de hand dat er heel wat bisschoppen zullen zijn die zich weinig of niet
terugkennen in dit document.

Noodrem
Ik heb sterk het gevoel dat mgr. Bluyssen ook tot die groep behoort. In zijn bijdrage
in Rome heeft hij gezegd ‘dat de katecheet en de leerling samen moeten groeien
20
in geloof’. ‘Samen’ en ‘groeien in geloof’, dat zijn houdingen die het document te
enenmale mist. En dan waag ik het nog maar niet, te zeggen: ‘samen moeten
zoeken’!
In een artikel in De Tijd wordt mgr. Bluyssen als volgt geciteerd: de katechese
heeft de taak ‘de bodem van het hart rijp te maken voor het geloof in God, en pas
21
aan het einde van dat rijpingsproces kan de concrete geloofsbelijdenis staan’. Dit
ademt een totaal andere sfeer. Had hij niet eens in die trein keihard aan de noodrem
kunnen trekken?

20
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Forum
Grensconflicten Cambodja-Vietnam
Op oudejaarsavond maakte radio Pnom Penh bekend dat de Vietnamese
zaakgelastigde Cambodja binnen een week diende te verlaten. De diplomatieke
betrekkingen werden voorlopig verbroken naar aanleiding van militair treffen van
beide landen in de z.g. Papegaaienbek. De schermutselingen duurde daarna nog
een dag of tien voort. In die tussentijd beschuldigden beide landen elkaar van
agressie en het bezetten van grondgebied.
Het bleek al snel dat dit conflict niet alleen maar was ontstaan uit aanspraken op
een of ander grondgebied. Radio Pnom Penh verklaart op 6 januari onder meer:
‘Vietnam tracht Cambodja te dwingen zich aan te sluiten bij de Indonesische
1
Federatie’. Vietnam ontkent dit, maar in een officieel communiqué van die zelfde
datum vermeldt ze: wel dat Vietnam zal blijven streven om de ‘speciale relatie tussen
Laos, Cambodja en Vietnam te blijven ontwikkelen in een richting van lange termijn
2
samenwerking en wederzijdse hulp op allerlei gebied (...).’
Een ander aspect aan dit conflict is de rol die de grote machten, vooral China en
de Sovjet-Unie, zouden spelen en waarover Zbigniew Brzezinski, adviseur voor
nationale veiligheidszaken van Carter, heeft gezegd: ‘Ik geloof dat de oorlog tussen
Vietnam en Cambodja in feite een oorlog op afstand is tussen de Sovjet-Unie en
3
Chinna’.
Onduidelijkheid en beschuldigingen alom, waardoor, zonder iets dieper in te gaan
op de historische en politieke achtergronden, geen enkel begrip mogelijk is over dit
grensgeschil.

Bangkok (Reuter, AP) -... De Cambodjaanse regering beschuldigde
Vietnam van ‘woeste en barbaarse agressie’.
Zondag heeft Vietnam met soortgelijke beschuldigingen gereageerd, maar
benadrukte zijn bereidheid om het grensgeschil op vreedzame wijze op
te lossen, hoewel het gedwongen is ‘uit zelfverdediging’ de strijd aan te
binden.
De Volkskrant 2-1-1978.
De culturele verschillen tussen Cambodja en Vietnam zijn significant en spelen
zeker een rol in het huidige conflict.
Hoewel Vietnam tot de tiende eeuw een provincie van China was en de bevolking
tot het mongoloïde ras hoort, waarbij de Vietnamezen, bestuurt door eigen vorsten,
hoe langer hoe meer op hun hoede werden voor een nieuwe Chinese overheersing.
Toch bleef de Vietnamese denkwereld duidelijk beïnvloed door de Chinese
beschaving, in het bestuur van het land overheersten de confusianistische doctrines
en de Vietnamese bevolking werd aanhanger van de Chinese variant van het
boeddhisme.
Dit in sterk contrast tot Cambodja. De Cambodjanen behoren tot de Khmer, een
bevolking van de Australisch-Aziatische groep, en hebben voortdurend onder invloed
gestaan van hindoe- en boeddhistisch India.
Tegen het midden van de negentiende eeuw werd Cambodja ingelijfd bij Vietnam.
Een volksopstand, mede gevoed door de culturele verschillen tussen beide volkeren,
1
2
3

Peking Review (2), 13 januari 1978, p. 21.
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maakte in 1845 een eind aan de Vietnamese overheersing en vanaf die tijd zijn de
Cambodjanen extra voorzichtig wat betreft initiatieven van Vietnam.

Bangkok (AP) - Doorgaans betrouwbare Thaise veiligheidsfunctionarissen
hebben donderdag laten weten dat de Vietnamese strijdkrachten het
Cambodjaanse verzet in het gebied van de Papegaaienbek vrijwel geheel
gesmoord hebben en de Cambodjaanse hoofdstad Pnom Penh zouden
kunnen innemen. Maar de Vietnamezen zouden strikte opdracht hebben
de hoofdstad ongemoeid te laten.
De Volkskrant 6-1-1978
Toen Brévié, tijdens de Franse koloniale periode, de huidige grenzen tussen Laos,
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Cambodja en Vietnam vaststelde, hield hij zeker in de Papagaaienbek niet voldoende
rekening met de etnische en culturele verschillen tussen de Cambodjanen en de
Vietnamezen. Deze grens werd om deze reden dan ook door beide partijen als
omstreden en voorlopig beschouwd.
Het Verenigd Front, in de strijd tegen het imperialisme, besloot deze grenzen
zolang de strijd duurde te eerbiedigen. Na de bevrijding ('75) startten Vietnam en
Cambodja besprekingen over de grenskwestie, maar deze werden plotseling en om
onbekende redenen op verzoek van Cambodja in september '77 geschorst.

Bangkok (AFP) - De strijd tussen Vietnam en Cambodja werd vrijdag
opnieuw gekenmerkt door een volstrekt tegenstrijdige berichtgeving. De
Cambodjaanse radio liet gisteren weten, dat ‘wij de vijand volledig van
ons grondgebied hebben verdreven’. Maar eerder op de dag verklaarde
dezelfde radio, dat een Vietnamese invasiemacht over een breed front
van 240 kilometer Cambodja was binnengevallen en op sommige plaatsen
ruim 30 kilometer op Cambodjaans grondgebied was doorgedrongen.
De Volkskrant 7-1-1978
De veronderstelde verschillen tussen de huidige Vietnamese en Cambodjaanse
machthebbers zijn ook voor een gedeelte historisch verklaarbaar.
Tijdens de Franse koloniale periode ontstonden al de verschillen wat betreft aard
en omvang van de nationalistische bewegingen. Pluvier zegt hierover: ‘Het overwicht
van “links” in het Vietnamees nationalisme was een gegeven dat al in 1940 was
bepaald, zowel door de maatschappelijke omstandigheden in Vietnam als door een
Franse koloniale politiek die zonder onderscheid elke vorm van vrijheidsstreven
onderdrukt en door het uitschakelen van de gematigde elementen de weg vrijmaakte
voor de op een illegaal bestaan beter ingespeelde sociaal-revolutionaire krachten.
In de beide andere Indochinese landen was van een goed georganiseerde
nationalistische beweging geen sprake: onder het volk was het zelfbewustzijn nog
weinig ontwikkeld. Zowel in Laos als in Cambodja was de invloed van de traditionele
bureaucratie sterker dan in Vietnam, terwijl de nadelige gevolgen van de Franse
overheersing en van een kapitalistische economie zich ook hier minder sterk deden
4
voelen’.

Bangkok (UPI, AFP) - Nu de zware gevechten in het
Vietnamees-Cambodjaanse grensgebied zijn afgenomen, installeert het
Vietnamese leger een burgerlijk bestuur in bezet Cambodjaans gebied
waarbij het zich bedient van dissidente Cambodjaanse communisten, zo
melden Thaise inlichtingendiensten. De Vietnamezen zouden niet van
zins zijn de bezette gebieden aan het huidige bewind in Phnom Penh
terug te geven.
De Volkskrant 13-1-1978
Na de Japanse bezetting riep Ho Tsji Min in Hanoi op 2 september 1945 de
Democratische Republiek Vietnam uit. Ook Cambodja en Laos worden dan
onafhankelijk, maar het is van korte duur. Nog in datzelfde jaar herstelt Frankrijk
met behulp van de Engelsen in deze twee landen haar gezag.
Vietnam was een ander lot beschoren. In het noorden van Vietnam wist de regering
van Ho Tsji Min zich te handhaven, maar in het zuiden droegen de toenmalige
geallieerde bezettingsmachten van Engeland en China het bestuur weer aan Frankrijk
4

Jan Pluvier, Vietnam Laos Cambodja, SUN, Nijmegen 1975, blz. 24.
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over. Deze daad luidde voor Vietnam een dertig jaar voortdurende en schijnbaar
onmogelijke vrijheidsstrijd in.
Hoewel dit niet om communistisch China ging deed dit toch, mede ook vanwege
het wanbeheer tijdens de bezettingsperiode, het Chinese imago niet veel goed. Dit
imago verslechterde nog toen bleek dat Vietnam tijdens haar vrijheidsstrijd veel
meer aangewezen was op de hulp van de Sovjet-Unie, omdat haar Chinese broeders
een toch wat voorzichtige koers voeren. Desondanks tracht de Vietnamese
communistische partij zowel met de communistische partij van de Volksrepubliek
China als met die van de Sovjet-Unie goede betrekkingen te onderhouden. Maar
het is duidelijk dat de invloed van de Sovjet-Unie op de regering in Vietnam groter
is.
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Amsterdam, Bangkok (ANP, AFP) - De Vietnamese ambassadeur in
Parijs, Vo Van Sung, heeft woensdag in Amsterdam ontkend, dat zich
Vietnamese troepen op Cambodjaans grondgebied bevinden. ‘Wij
respecteren de grens tussen Cambodja en Vietnam, zoals die tientallen
jaren geleden is vastgesteld door de Franse kolonialisten’, verklaarde Vo
Van Sung op een persconferentie, die belegd was door het Medisch
Comité Nederland-Vietnam. De ambassadeur ontkende ook dat Vietnam
in het grensconflict met Cambodja Russische tanks heeft ingezet.
De Volkskrant 12-1-1978
Voor Cambodja ligt dit anders. Na de machtsoverdracht in '46 werd Cambodja
gedwongen lid te worden van de Franse Unie.
Hierna voerde Norodom Sihanoek een puur nationalistische campagne, Frankrijk
moest toegeven en erkende in 1953 de onafhankelijkheid van Cambodja. Wat betreft
de Vietnamese oorlog voerde de Cambodjaanse regering vanaf die tijd een neutrale
politiek. Zij wou niet bij het conflict betrokken worden.
In 1960 overleed koning Sihanoek en hij werd opgevolgd door zijn zoon. Deze
zette de neutrale politiek voort, maar de Verenigde Staten (die intussen de oorlog
van Frankrijk hadden overgenomen) wantrouwden hem en vervingen hem uiteindelijk
in 1970 voor Lon Nol, een ware marionet van de Amerikanen. Dit was het breekpunt
voor de Cambodjaanse nationale beweging. ‘Voor Sihanoek hadden zijn afzetting
en zijn ballingschap in China tot gevolg dat hij definitief brak met zijn geschipper:
daartoe gedwongen door de Verenigde Staten en de pro-westerse groepen in eigen
land koos hij de kant van de bevrijdingsbewegingen. De Rode Khmers die hij in
5
voorgaande jaren had verketterd, werden nu zijn bondgenoten’. Het puur
nationalistische ideaal raakte in die tijd nauw verbonden met het communistische
ideaal (Rode Khmers) en met gebundelde krachten werd Cambodja in 1975 bevrijd.
Sihanoek keerde naar Cambodja terug, en vanwege de hulp die hij van de
Volksrepubliek China ontving tijdens de bevrijdingsstrijd heeft de Cambodjaanse
regering sinds die tijd zeer hechte banden met de Volksrepubliek.

(...) Volgens persbureau Nieuw-China staat het daarentegen historisch
vast, dat Moskou in de vijfjarige oorlog van het Cambodjaanse volk tegen
de door Amerika gesteunde ‘verraderskliek van Lon Nol’ in Phom Penh,
het met deze laatste hield en tegenover het Cambodjaanse volk een
vijandige houding aannam.
De Volkskrant 21-1-1978
Het idee van een Indochinese Federatie stamt al vanaf het begin van deze eeuw.
Vietnam heeft al een zeer nauw samenwerkingsverband aangegaan met Laos en
6
zou om begrijpelijke redenen ook met Cambodja zo'n verdrag willen aangaan.
China beseft echter dat wanneer Cambodja hiermee instemt, haar goede
betrekkingen met China wellicht geschaad kunnen worden. Daarbij komen de
traditionele verschillen tussen de Cambodjanen en de Vietnamezen, wat alles bij
elkaar voor Cambodja reden genoeg is om niet op de uitnodiging van Vietnam in te
gaan.
Als alternatief tracht China Cambodja te bewegen nauwer met de ASEAN-landen
7
te gaan samenwerken. Een uiterst bedenkelijk alternatief als men bedenkt dat de
5
6
7

Idem, blz. 184.
Vanwege het relatieve isolement van de communistische landen t.o.v. de overige landen in
Zuidoost-Azië, waarvan de meeste zich verenigd hebben in de ASEAN.
Anton Constandse in De Nieuwe Linie, 11 januari 1978, Cambodja contra Vietnam.
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landen die in deze overeenkomst verbonden zijn, te weten: Thailand, Indonesië,
Singapure, Maleisië en de Fillipijnen, bekend staan als pro-westers (lees notoire
anti-communisten) en waar de democratische vrijheden slechts op zeer minieme
schaal beoefend worden. Maar in het licht van de verbeterde Amerikaanse-Chinese
betrekkingen is zo'n verdrag, ook om de belangen van de Verenigde Staten in
Zuidoost-Azië veilig te stellen (waarbij de politiek van de Verenigde Staten gericht
zal zijn om een debâcle à la Vietnam te voorkomen) een reële mogelijkheid voor
China
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om wat meer greep op deze organisatie te krijgen.

Bangkok (AP) - Radio Pnom Penh heeft woensdag bekend gemaakt dat
Cambodja en Thailand hebben besloten binnenkort ambassadeurs uit te
wisselen en in de handel en economische ontwikkeling samen te werken.
Dit akkoord werd dinsdag bereikt in besprekingen tussen de
Cambodjaanse minister van buitenlandse zaken leng Sary en diens
ambtgenoot Oepadit Patsjariyangkoen, die in Pnom Penh op bezoek is.
De Volkskrant 2-2-1978
Het is onmogelijk vast te stellen - vergelijk de persberichten bij dit artikel die bol
staan van verdachtmakingen en suggesties, maar waarvan de betrouwbaarheid in
twijfel getrokken dient te worden - wie of wat nu werkelijk verantwoordelijk is voor
de vijandelijkheden tussen beide landen. Vietnam, economisch en militair zeker een
stuk sterker dan Cambodja, kan best haar verlangen tot het vormen van een federatie
wat kracht hebben willen bijzetten, of haar aanspraken op het gebied in kwestie wat
willen benadrukken. Dit laatste gaat voor Cambodja natuurlijk net zo goed op.
Evenzogoed is het mogelijk dat Cambodja zich gesteund wetend door de
Volksrepubliek China, haar onafhankelijkheid heeft willen bewijzen om zodoende
haar onderhandelingspositie met de ASEAN-landen en/of Vietnam te verstevigen.
Maar het moet ook niet uitgesloten worden geacht dat een van beide landen de
incidenten heeft uitgelokt om de aandacht van interne moeilijkheden af te leiden.

Bangkok (UPI, Reuter, AFP) - Radio Hanoi heeft vrijdag bekendgemaakt,
dat de Cambodjaanse strijdkrachten op Vietnamees grondgebied 's
middags de hoofdstad van de Vietnamese provincie Tay Ninh, ten
noordwesten van Saigon hebben beschoten. Het officiële communistische
blad Nhan Dan heeft de Cambodjaanse leiders de raad gegeven, een
eind te maken aan de oorlog aangezien de gevolgen ‘niet te overzien’
zullen zijn.
De Volkskrant 21-1-1978
Dat de drie grootmachten bij dit conflict betrokken zijn is duidelijk. Het waarom
spreekt voor zich, machtspolitiek. Het hoe blijft echter een raadsel. Akkoord, China
steunt Cambodja en de Sovjet-Unie steunt Vietnam, maar beide landen dringen
tegelijkertijd aan op een vreedzame regeling. Desondanks blijven zij ook
verantwoordelijkheid van de incidenten in elkaars schoenen schuiven. Voor de V.S.
is Zuidoost-Azië ook een belangrijk strategisch en economisch object en ook zij zal
al haar politieke invloed gebruiken om haar basis in Indochina te behouden.
Om de ondoorzichtigheid van deze situatie te schetsen wil ik nog twee
persberichten aanhalen. De eerste, is een commentaar van Joeri Kornilov, de politiek
commentator van het Russische persbureau Tass, op de uitlatingen van Zbigniew
Brzezinski dat de oorlog in Indochina een oorlog op afstand was tussen de
Sovjet-Unie en China. Hij zei hierover dat deze persberichten slechts bedoeld zijn
9
om ‘vijandigheid te creëren tussen de Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie’. De
8

9

Vietnam ontkent voortdurend van plan te zijn een Indochinese Federatie te stichten, maar
Cambodja herhaalt keer op keer dat Vietnam dit wel van plan is. Het is zonder meer duidelijk
dat China de initiatieven voor de toenadering tussen Thailand en Cambodja genomen heeft.
Zie hiervoor ondermeer de Peking Review nr. 43, en 48 uit 1977, en de nummers 2 en 3 van
1978.
De Volkskrant, 10 januari 1978.

Streven. Jaargang 31

tweede is een verklaring van het persbureau Nieuw China waarin het over de
Sovjet-Unie zegt: De Sovjet-Unie ‘liegt en belastert China’ waar zij op 3 januari
beweerde dat Peking de grensoorlog had uitgelokt. ‘Het ligt voor de hand dat Moskou
zelf olie op het vuur heeft gegoten. Toch verspreidt het geruchten om China te
belasteren. Door zo te doen hoopt Moskou tevergeefs de aandacht af te leiden van
10
zijn strategisch plan in het gebied (Indo-China) heer en meester te worden’.
Blijft mij slechts over de verzuchting van Anton Constandse te herhalen: Hoever
is men af van de internationale eenheid der proletariërs! Hoe staten zich ook noemen,
ze blijven een gevaar voor de veiligheid der volkeren.
Frans Sier

10

Idem, 21 januari 1978.
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
Prof. G.J.P.A. Anders e.a., Sleutelen aan genen. Erfelijkheid, wat kan,
wat mag, wat moet.
(Nederlands Gesprek Centrum no. 50), Bosch & Keuning, Baarn, 1977,
149 blz., f 16,50.
De commissieleden hebben hier niet alleen een bijdrage geschreven. De hoogleraren
Anders en Bosch geven in enkele hoofdstukken een uitvoerige en uitstekende
inleiding tot de moderne genetica.
Het is o.a. mogelijk gebleken, om virusgenen in een bacterie-chromosoom op te
nemen. Zo kunnen onschuldige bacteriën tot gevaarlijke worden gemaakt; andersom
nog niet.
Ook weten de genetici van sommige erfelijke ziekten, waar in het D.N.A. een
verkeerd aminozuur zit. Dit heeft nog geen therapeutische consequenties gehad.
In Amerika is in 1974 een embargo gekomen op bepaalde proeven in deze richting,
door de vereniging van biochemici.
Ook in Holland is dit probleem actueel, vergelijk Medisch Contact 1975: professor
Röhrsch.
Professor Haspels schrijft over prenatale diagnostiek, professor de Wit over het
probleem van de relatie erfelijkheid en intelligentie; Anders: eugenetica en evolutie.
Dr. Verhagen: de sociale mogelijkheden van gehandicapten. (Dit valt er een beetje
uit). Professor Kuitert behandelt de ethiek - waarbij hij toch weer bij het Nazivoorbeeld
belandt.
Een lijst van vreemde woorden en enkele personalia vormen het slot.
Een grote hoeveelheid informatie in klein bestek.
J.H. van Meurs

J.L. Freedman, Psychologie en overbevolking. (Crowding and Behavior
1975).
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 192 blz., f 9,50.
Hier passeren dierenexperimenten de revue, vooral met ratten en vooral van
Wynne-Edwards.
Vervolgens een aantal experimenten met mensen in testsituaties in grotere en
kleinere ruimten, verricht door de schrijver zelf. Aantal als zodanig bleek onder de
gegeven omstandigheden belangrijker dan persoonlijke ruimte. Vrouwen reageren
veelal positief (meer samenwerking b.v., mannen negatief) op weinig ruimte (meer
competitie).
Het is jammer dat de schrijver het begrip instinct ouderwets eng definieert, n.l.
als een tendens die zich hoe dan ook manifesteert (vergelijk E.O. Wilson's
Sociobiology voor een betere definitie).
Waarschijnlijk terecht is de schrijver de opvatting toegedaan dat het leven in de
respectievelijke rollen van groepsverband genetisch is vastgelegd bij de mens.
Op originele wijze worden de voordelen van het stadsleven opgesomd. Overigens
gaat het over de bevolkingsdichtheid, die niet als zodanig tot criminaliteit of ziekten
leidt.
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Op blz. 118 wordt wel de exponentieel toenemende overbevolking gesignaleerd
maar op de gevaren daarvan per land of zelfs mondiaal (rapport van de Club van
Rome) wordt niet ingegaan.
De discussie Malthus versus Marx krijgt geen aandacht. Birch en Pendell (Human
being and survival, 1947) komt op de literatuurlijst niet eens voor, evenmin als latere
publikaties. Zo bestaat het gevaar dat de oppervlakkige lezer gaat denken dat het
allemaal wel mee valt.
‘Dieren die geen adequaat nest kunnen
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bouwen kunnen gewoon geen normaal leven leiden’ (blz. 48) en dan ontstaat er
een ‘Anomie’ in de rattenkolonie.
Voor de recensent staat de veel verguisde populaire schrijver Desmond Morris
toch dichter bij de menselijke sociale realiteit dan de schrijver van dit boek.
Aanbevolen voor iedereen, die met ‘Crowding’ in engere zin, zoals bijvoorbeeld
met het bouwen van torenflats, te maken heeft.
J.H. van Meurs

Sociale wetenschappen
Bibliotheek en Documentatie. Handboek ten dienste van de opleidingen.
Onder redactie van Prof. Th.P. Loosjes, Drs. H. Sleurink e.a.
Kluwer/Van Loghem Slaterus, Deventer, 1977, 421 blz., f 65,-.
Na vele jaren van voorbereiding is dit boek verschenen. En dat is niet zonder belang.
Het wil als studieboek een overzicht verschaffen, ten behoeve van de Nederlandse
situatie, van de snelle ontwikkeling welke dit nieuwe vak, bibliotheek- en
documentaire informatiewetenschap, de laatste jaren, vooral onder invloed van het
buitenland, heeft doorgemaakt. Zo'n vijfendertig deskundigen hebben er aan
meegewerkt. Allen heben, vanuit de zojuist geschetste achtergrond, het licht over
hun gebied/specialisme laten schijnen. Behandeld worden onder meer: de
documenttypen (van palimpsest tot microfiche), bibliotheektypen (van
‘document-centered library’ tot ‘client-centered library’), bouw en inrichting van de
bibliotheek, collectievorming, organisatie van het bibliotheek- en documentatiewezen,
zowel intern (beheer) als extern (verenigingen, nationaal en internationaal),
gebruikersonderzoek- en instructie, geautomatiseerde verschaffing van literatuur,
de bedrijfseconomische aspecten etc. Het boek is vooral gericht op de situatie bij
de universiteits- en hogeschoolbibliotheken. De problematiek van de documentatie
wordt met name behandeld vanuit de speciale bibliotheken (b.v. van bedrijven). Van
groot belang is, dat deze bundel o.a. een modern antwoord tracht te geven op de
dringende vraag: hoe kunnen wij in ons land de zgn. literatuurlawine in de komende
jaren zo goed mogelijk verwerken? Dit brandende probleem zal moeten worden
opgelost, opdat Nederland de aansluiting bij de toonaangevende ontwikkeling op
dit gebied in het buitenland (b.v. de V.S., G.B. en de B.R.D.) niet definitief zal missen.
Nog even een kritische aantekening tenslotte. De stijl, die hier en daar wordt gebruikt
is niet erg meeslepend. Te veel wordt ook bekend verondersteld. Men kan
tegenwerpen, dat het hier om een leerboek gaat, een aanvulling op gegeven lessen
en colleges aan min of meer vakmensen. Toch is m.i. de hier behandelde
problematiek zo belangrijk, dat ook buitenstaanders hier wel eens kennis van zouden
moeten nemen. Als men zich alleen al de gevolgen van het niet (op tijd) beheersen
van de enorme toevloed van wetenschappelijke literatuur realiseert, begrijpt men
wellicht wat ik hiermee bedoel.
P.W. Schilpzand

J.C.M. Hattinga Verschure, Het verschijnsel zorg.
De Tijdstroom, Lochem, 1977, 180 blz., f 17,-.
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Een studie (analyse) van de inwendige houding van accutaresse, hartelijkheid en
toewijding, waarmee wij bepaalde handelingen verrichten. ‘Zorg’ in zijn meest
uitgebreide en algemene zin. Niet alleen de zorg van ouders voor hun kinderen of
van kinderen voor hun (bejaarde) ouders. Wel gaat het over de zorg van mensen
voor mensen (zichzelf of anderen) en niet direct voor: je auto, je huis of de kwaliteit
van het oppervlaktewater.
Het is ook voor de hand liggend dat deze arts-internist, oud-directeur van twee
ziekenhuizen en thans professor in de ziekenhuiswetenschappen, zich meer richt
op de gezondheidszorg dan bijv. de brandbeveiliging of de verkeersveiligheid. Maar
via de ingangen die H.V. ons biedt, zijn ook deze verschijnselen van zorg te
verklaren, te verhelderen en te bestuderen. Binnen de tijd van één generatie heeft
zich een volkomen omwenteling voltrokken in de zorgverlening; vanuit gezin, dorp
of buurt, tot een zich steeds verder ontwikkelend stelsel van allerlei nationale en
internationale grootschalige zorgverlende organisaties. De gezondheidszorg soupeert
een groot deel van ons nationaal budget op. Bestuurlijke overheidsinstanties zitten
met de handen in het haar.
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Immers de motivatie van de gezondheidszorg is op zo korte termijn totaal anders
geworden. Vanuit kerkelijk charitatieve instellingen is de gezondheidszorg een plicht
van de overheid geworden, en bovendien de meest veilige toevlucht tegen
werkeloosheid voor een groot deel van de jeugdige Nederlandse beroepsbevolking.
Wat H.V. hierover bijeen heeft gezocht en geschreven, is fundamenteel.
Een ‘must’ voor iedereen die zich beweegt op het gebied van medische of
maatschappelijke zorgverlening, en zich wel eens de vraag stelt: ‘Waar zijn we
eigenlijk mee bezig’.
P. Beijerbergen v. H.

Prof. Dr. J.H. van Stuijvenberg (red.), De economische geschiedenis
van Nederland.
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977, 398 blz., f 39,50.
In 1977 was het tweehonderd jaar geleden dat de Nederlandse Maatschappij voor
Nijverheid en Handel werd opgericht. Thans is het een voornaam gezelschap van
mensen uit de industrie, de handel, de sector van vrije beroepen, overheid en
wetenschap. Reeds in de Franse tijd had de maatschappij o.a. de functie van
adviesorgaan, zoals heden ten dage de S.E.R. die heeft. Tevens was zij betrokken
bij de totstandkoming van verschillende instellingen, b.v. het Tropeninstituut, de
stichting Teleac, de Utrechtse Jaarbeurs en het opleidingsinstituut Nijenrode. Hoewel
de maatschappij steeds heeft getracht de algemene welvaart te bevorderen - het
is overigens geen pressiegroep - ziet men de vrije ondernemingsgewijze produktie
als de basis voor die welvaart en daarmee voor ons aller welzijn.
Op initiatief van het jubilerend gezelschap is nu een handboek c.q. standaardwerk
over de economische geschiedenis van Nederland verschenen. Hieraan bestond
behoefte, daar, vreemd genoeg, tot nu toe een dergelijk werk ontbrak. Wel bestonden
reeds overzichten van de sociaal-economische geschiedenis van o.m. Brugmans
en Van Dillen. Het gehalte van de hoofdstukken, verzorgd door elf bij uitstek
deskundige economisch-historici verbonden aan verscheidene van onze en Belgische
universiteiten en hogescholen, zal er ongetwijfeld borg voor staan dat deze bundel
nog heel wat jaren op de literatuurlijsten van de studierichtingen geschiedenis en
economie zal prijken. De behandelde periode bestrijkt de tijd van de oudheid tot op
heden. De economisch-historische aspecten van ons koloniaal verleden komen
uiteraard eveneens aan de orde. Het boek wordt besloten met een korte schets van
de ontwikkeling van de maatschappij op wiens initiatief dit belangrijke werk tot stand
kwam. Het feit dat de meeste bijdragen kwamen van economen van huis uit had tot
gevolg dat het kwantitatieve het kwalitatieve van de economische geschiedenis wat
naar de achtergrond drong. Bovendien, maar dat was te verwachten, is de invloed
van het historisch-materialisme niet of nauwelijks in de visies op ons verleden terug
te vinden. Dit zijn mijn enige, wellicht enigszins tegenstrijdige, punten van kritiek.
P.W. Schilpzand

Klaus-Peter Klein, Zukunft zwischen Traum und Mythos: Science-Fiction
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Ernst Klett, Stuttgart 1976, 248 pp.,
(Literaturwissenschaft-Gesellschaftswissenschaft 19), DM 19.80
Mode dan wel blijver, SF wordt druk bestudeerd; hier ligt de ‘wekelijkse aflevering’
(das Heftchen) op de snijtafel als publikatiemodel. S. is niet (zoals al te vaak) een
blinde fan; hem boeit wat nu juist de anderen toch mag boeien. Daarom ook is deze
studie voor elk geïnteresseerde een gunstige kennismaking. S. verantwoordt zijn
object, de materie en de methodologische strategie, levert voldoende historische
referentie mee om herkomst en vlucht te begrijpen (ook de raakvlakken met de
‘grote’ literatuur) en gaat dan de thematische en formele principes van zijn paradigma
na. De analytische resultaten (maatschappijbeeld, existentieveld, ideologie,
organisatie, realiteitsrelatie) worden zinvol aangevuld met stilistische constanten
(talige structuur, verteltechniek, metaforiek, lezerseffect, psychologische basis,
mythologiserings-tendens, massaliteit, ‘waarde’). En toch blijft de uitgangsvraag
naar het waarom van deze SF-aantrekkelijkheid grotendeels onbeantwoord.
C. Tindemans
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Politiek
Gerd-Klaus Kaltenbrunner (hrsg.), Das Elend der Christdemokraten.
Ortsbestimmung der politschen Mitte Europas.
Herderbücherei Initiative 21, Herder-Verlag, Freiburg i-B, 1977, 191 blz.,
DM. 9.90.
Niemand kan de belangrijke bijdrage ontkennen die de verschillende
christen-democratische partijen in de opbouw van het naoorlogse Europa hebben
geleverd. Namen als Adenauer, Schumann en de Gasperi staan voor evenzovele
stichtingen van belangrijke nationale politieke groeperingen, die uit de jongste
Europese geschiedenis niet zijn weg te denken. Maar even onloochenbaar is het
feit dat deze generatie van christelijk geïnspireerde voormannen niet meer bestaat
en de christendemocratie haar positie wezenlijk opnieuw moet bepalen, wil zij met
het oog op de toekomst van een verenigd Europa - de komende Europese
verkiezingen staan voor de deur - in het nieuwe Straatsburgse en ook in nationale
parlementen een even overtuigend als reëel alternatief bieden voor het opkomend
euro-socialisme en euro-communisme. Dat is een uitermate zware opgave voor
christendemocraten, die als politieke stroming minder traditie hebben en
internationaal verbonden zijn dan bv. de socialistische en communistische partijen
en denkbeelden. Overtuigingskracht gebaseerd op duidelijk herkenbare en dragende
idealen die zich in een politiek handelen laten vertalen, levert een gezag op, dat
voor meer dan één generatie voldoende is en dat niet tot een politiek voert waarin
alles evengoed kan worden geregeld als bestond men niet. Ook al is de democratie
in het algemeen in Europa niet zonder aanvechting bij opkomende terreur in
economisch moeilijke tijden, het moet de christendemocraat zonder meer ter harte
gaan wat de ‘C’ in de afkortingen wezenlijk tot de democratie bijdraagt, wil deze niet
alleen een ergernis voor anderen zijn en voor de eigen groep een ballast. Eugen
Gerstenmaier wijdt hier een zeer lezenswaardig opstel aan, zoals Herbert Kuhn
duidelijke oriëntaties geeft over de christelijkheid van de christelijke partijen. Naast
deze meer principiële beschouwingen is een politieke plaatsbepaling van de
verschillende christendemocratische partijen in Oostenrijk, West- en Oost-Duitsland,
Zwitserland en Italië door gekwalificeerde en kritische auteurs van belang om de
ellende van de christendemocratieën te peilen en een politieke plaatsbepaling
temidden van alternatieve politieke stromingen te schetsen.
Ook al zal menig christendemocraat de eigen positie minder kritisch beschouwen
dan hier gebeurt bv. in de open brief van Walter Hildebrandt aan het
CDU-partijbestuur (‘Wie ich mir ein Renaissance der Christ-demokrtie vorstelle’) en
menig scepticus en tegenstander van de christendemocratie meer reëele
toekomstmogelijkheden aangereikt krijgt dan hem lief is, het geheel van deze bundel
is het resultaat van een geslaagde poging een belangrijke bijdrage te leveren aan
een blijvend politieke bijdrage van christelijke signatuur aan het Europa van vandaag
op morgen.
G. Wilkens

Herman van Gunsteren en Grahame Lock, Politieke theorieën.
Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1977, 458 blz., f 39,50
Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht.
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Athenäum/Droste TaschenBücher Geschichte, Athenäum Verlag,
Düsseldorf, 1977, pp. 575, DM 16.80
In de politieke theorie worden conflicten van staatkundige aard uitgevochten op het
niveau van de filosofie. Maar dit betekent niet dat het gaat om zogenaamde eeuwige
waarheden die alleen door grote denkers begrepen zouden kunnen worden. Dit is
niet een boek dat geschreven is om respect voor de beroemde figuren in te
boezemen; het is er veeleer op gericht de lezer aan te moedigen hun werken
zorgvuldig en kritisch te bestuderen.
L.L.S. Bartalits

Wijsbegeerte
René Descartes, Over de Methode. Vertaald en ingeleid door Th. Verbeek.
Boom, Meppel/Amsterdam, 1977, 128 blz., f 19,50.
Merkwaardigerwijze is dit pas de derde vertaling die in meer dan drie eeuwen van
dit standaardwerk in het Nederlands is
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verschenen. De vertaling is goed, de inleiding en de noten zijn nuttig. Samen nemen
zij 46 bladzijden in. Wat opvalt bij het herlezen van dit werk is, hoe ontzettend kort
de belangrijke passage van het boek is, namelijk waarin het bestaan van de ziel en
van God worden bewezen en waarin het beroemde ‘Ik denk dus ben ik’ voorkomt.
In feite niet meer dan drie pagina's. Merkwaardig is daarbij dan weer dat in een noot
weer het bezwaar tegen deze zin wordt aangevoerd dat de afleiding niet juist zou
zijn, want dat er het syllogisme ‘alles wat denkt bestaat, ik denk en dus besta ik’
zou moeten staan. Descartes zou dan tegen het poneren van een algemene stelling
bezwaar moeten hebben. Nu is voor het bewijs van de uitspraak geen andere
algemene stelling nodig dan een uit de logica en daartegen had hij, zoals uit de
tekst blijkt, geen bezwaar. Een uitspraak nu is juist indien zijn negatie of tot een
contradictie of tot een absurditeit leidt. De negatie van ‘ik denk en dus besta ik’ is
‘ik denk en besta niet’ wat logisch equivalent is met ‘ik besta niet en ik denk’ wat
een contradictie in zich is. Wat betreft de moeilijke interpretatie van de verhouding
ziel-lichaam bij Descartes, meen ik dat men toch voorzichtig moet zijn daarbij de
correspondentie en latere werken van hem daarbij te gebruiken. Waarschijnlijk was
het hem zelf niet helemaal duidelijk en is het hem ook nooit helemaal duidelijk
geworden. Belangrijk is in dit verband dat het mij toch opviel dat ook de term geest
twee keer in dit werk voorkomt. Of het juist is daaronder met de vertaler te verstaan
‘de verstandelijke eigenschappen waarin de mensen van elkaar verschillen’ weet
ik niet, maar het is een vernuftige oplossing, indien men dan bij Descartes onder
ziel zou moeten verstaan ‘de verstandelijke eigenschappen die de mensen gemeen
hebben’. Een dergelijke abstractie was in de geest van de tijd geweest, maar
Descartes handhaaft haar niet consequent, in de passage waarin hij, op weinig
overtuigende wijze, de onsterfelijkheid van de ziel aantoont.
Merkwaardig is verder dat aan het ontologisch Godsbewijs, dat hier in eerste
instantie toch zo overtuigend klinkt, een lang verhaal wordt vastgekoppeld, waarin
het bewijs als het ware nog eens wordt gevoerd. Blijkbaar was hij zelf niet zo
overtuigd.
C.J. Boschheurne

Bernd Witte, Walter Benjamin - Der Intellektuele als Kritiker.
Untersuchungen zu seinem Frühwerk
Metzler, Stuttgart 1976, 244 pp., DM 32, Martin Zenck, Kunst als begriffslose Erkenntnis. Zum Kunstbegriff der
ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos
Wilhelm Fink, München 1977, (Theorie und Geschichte der Literatur und
der schönen Künste Bd 29), 257 pp., DM 48,Benjamin, doorgaans en terecht hooggeprezen om zijn fundamentele cultuuressays
uit de jaren 30, achtte zichzelf in zijn ontwikkelingsperiode tussen 1921 en 1933 de
belangrijkste Duitse ‘literaire criticus’; waar dit op gebaseerd is en welke intentie
erachter steekt, zoekt Witte uit. Hij constateert de esoterisch-esthetische subjectiviteit
als beginfase die zich wijzigt in de behoefte aan een zo breed mogelijk publikatieveld
om, via een allegorische visie op de kunst i.p.v. de gebruikelijk symbolische, het
proces van de bewustzijns-uitbouw van de tijdgenoot-intellectueel te activeren, voor
welke omschakeling 1925 het scharnierjaar is. S. interpreteert dit streven als een
haast messiaanse zendingsdrang uit het Jodendom waarvan Benjamin de
theologische substraten wil overdragen aan een geseculariseerde omgeving en S.

Streven. Jaargang 31

treft er een coherent perspectief in aan dat alle verdere ontwikkeling determineert
en verklaart. Zenck duidt Adorno's esthetische theorie vanuit haar spanningsdilemma
tussen intuïtieve werkelijkheidsuitbeelding en rationaliseringsbehoefte en trekt
daartoe de (hoofdzakelijk musicologische) expressiemodellen aan die hij aanziet
als geschiedenisfilosofische, sociaalesthetische en epistemologische vertalingen
van de theoretische polen. Hij stelt daarbij een grondige verschuiving in waarde en
dimensie vast tussen de visie in Dialektik der Aufklärung en die in Philosophie der
neuen Musik; wordt eerst geschiedenis gezien als demythologisering van menselijk
handelen, dan staat nadien een theorie van het autonome kunstwerk voorop dat
ertoe in staat is de cultuurindustrie te doorbreken, dat het maatschappelijke
bewustzijn uit een naïef geloof in de vooruitgang weghaalt om het te consolideren
als effectproces van ‘objectieve’ geschiedenis. Het leidt tot het toch merkwaardige
resultaat dat moderni-
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teit in de kunst en cultuurindustrie als volstrekt antinomisch opgevat worden.
C. Tindemans

André Helbo (ed.), Sémiologie de la Représentation
(‘Creusets’) Editions Complexe, Bruxelles 1975, 193 pp.
Onder deze titel worden erg uiteenlopende teksten gepubliceerd, waarvan echter
het grootste gedeelte gewijd is aan de semiologie van het theater. Niet altijd zeer
verhelderend, vaak te schetsmatig, geven ze echter toch wel een beeld van de
problemen waarmee de theatersemiologie te kampen heeft. Vooral (naar mijn mening
dan) omdat men te veel in een literaire traditie blijft voortwerken - en literaire of
esthetische problemen reproduceert en vermenigvuldigt in semiologische termen
(wat natuurlijk geen oplossing biedt, vooral dan als het op de koop toe ‘onbewust’
gebeurt!) - of omdat men te veel in een Peirciaanse traditie blijft zoeken. Een tweede
deel bevat teksten gewijd aan comics (Fresnault-Deruelle), televisie (René Berger)
en communicatie (Pierre Schaeffer). De opstellen gewijd aan het theater zijn
ondertekend door U. Eco, J. Alter, S. Marcus, P. Campeanu, R. Durand (meer
perspectief biedend, niettegenstaande de gedrongenheid) en van A. Helbo, die de
leiding heeft over het geheel en van wie men eigenlijk een duidelijker en
overzichtelijker situering en presentatie had mogen verwachten.
Eric De Kuyper

Godsdienst
Peter Hebblethwaite, Kerk op hol.
Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 263 blz., f 34,50.
Aan de Engelse uitgave heeft Dr. Jan Kuin in dit tijdschrift uitvoerig aandacht besteed.
Het is de scherpzinnige analyse van een gelovige die zich niet simpelweg het etiket
progressief of conservatief laat opplakken, maar die, vervuld van een constructieve
kritiek, zijn vertrouwen in de ontwikkeling allerminst verloren heeft. Wij mogen U
verwijzen naar Streven, juni 1977, blz. 771.
R.S.

Eberhard Jüngel, Von Zeit zu Zeit. Betrachtungen zu den Festzeiten im
Kirchenjahr.
(Kaiser Traktate 22) Chr. Kaiser Verl., München 1976, 96 pp., DM 9.80.
In dit boekje zijn, gedeeltelijk reeds elders gepubliceerde beschouwingen van de
bekende protestantse theoloog gebundeld. Merkwaardigerwijze neemt een lange
beschouwing bij Goede Vrijdag meer dan de helft van dit werkje in beslag. De auteur
verdedigt dit met te zeggen dat alle andere feesten van de Kerk leven van de belofte
van het kruis. En inderdaad wordt het mysterie van Jezus' kruisdood in de
overwegingen bij andere grote feesten (Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren,
Dag der Reformatie) betrokken. De gebundelde teksten willen ‘pogingen zijn, de
feesten te overwegen op datgene wat er te vieren valt’ (blz. 7), het leven van de
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daagse dag ‘te laten onderbreken door het gebeuren van de waarheid’. Hoewel
Jüngel prettig en onderhoudend weet te formuleren, is zijn gedachtengang lang niet
altijd moeiteloos te volgen.
S. Trooster

Johannes B. Lotz, Das Neue Testament heute gelesen.
Roman Bleistein, Die jungen Christen und die alte Kirche.
Wer glaubt, denkt weiter. Briefkurs für fragende Menschen. Hrsg. v.d.
Projektgruppe Glaubensinformation.
(Heiderbücherei, resp. nrs. 542, 547, 550) Herder-Verlag, Freiburg i. Br.,
1975-1976, resp. 127, 158, 175 pp.
Het boekje van J.B. Lotz bevat korte overwegingen die de tekst van de 1e
Johannesbrief op de voet volgen. De beschouwingen zijn niet onmiddellijk op basis
van exacte tekstuitleg geschreven, maar vanuit gerijpte ervaring van het geestelijk
leven.
R. Bleistein wil in zijn goed gedokumenteerd boekje ouders en opvoeders van
jongeren bemoediging en hulp bieden bij de godsdienstige opvoeding van jongeren.
Indeling: de feiten; vooral het feit dat de huidige jeugd bereid is Jezus als voorbeeld
nieuw te ontdekken en zich in de wereld broederlijk te engageren, maar bijna
algemeen de Kerk als instituut afwijst; oorzaken en achtergronden: de geest der
tijd, met name allergie tegen instituties maar
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toch ook onvermogen in de Kerk jongeren aan te spreken in hun eigen taal en ruimte
te geven voor hun eigen wijze van expressie; suggesties voor ontmoeting, hulp en
dienst: onze jongeren willen gaag hoopvolle, optimistische christelijke opvoeders
ontmoeten. Een nuttig werkje voor allen die zich verantwoordelijk voelen voor de
christelijke vorming van onze groeiende jeugd.
Een groep jonge protestantse pastores, wetenschappelijke assistenten en
theologiestudenten stichtten met Prof. Helmut Thielicke een groep, ‘Projektgruppe
Glaubensinformation’, oorspronkelijk om gezamenlijk preken voor hun gemeentes
te ontwerpen. Langs verschillende wegen is deze groep op het idee gekomen een
schriftelijke kursus over de inhoud van het christelijk geloof uit te geven. De bedoeling
hiervan was vooral stof te bieden voor diskussiegroepen. In dit boekje zijn deze
‘brieven’ samen uitgegeven. Ze behandelen op voor iedereen begrijpelijke wijze de
grote thema's van de geloofsinhoud: God, schepping, zonde, Jezus Christus, kruis
en opstanding, Heilige Geest, Bijbel, gebed, vergeving, dood en verrijzenis, geloven.
Uitstekende handleiding voor diskussiegroepen, maar toch ook nuttige hulp bij de
persoonlijke geloofsverdieping.
S. Trooster

Corona Bamberg, Wer sich dem Anspruch stellt. Zum Gebetscharakter
des Lebens
Echter Verlag, Würzburg 1976, 158 pp., DM 16,80
Een mens wordt door een overvloed van indrukken, meningen, gevoelens en
overtuigingen in beslag genomen. Deze mens houdt er slechts het leven bij als het
onvoorwaardelijk aanspraak op hem maakt en hij zich hierdoor laat aanspreken.
Onrust met vrede, verdriet met vreugde geeft hem deze onvoorwaardelijke
aanspraak, die door het leven zelf heen hem ter ore komt en zijn hart beroert. Het
spreekt hem op zijn verantwoordelijkheid aan en brengt hem tot een even
onvoorwaardelijke overgave. De ontmoeting met dit levensgeheim, waarin zich de
levende God laat ontmoeten, wordt door de schrijfster, benediktines in de Duitse
abdij van Herstelle en bekend om haar rijke studies en publikaties over het geestelijk
leven van de christenmens, in een tiental fragmenten, waarin steeds persoonlijker
en goddelijker de levende God als de God van ons mensenleven verschijnt,
geschetst.
Bijzonder verzorgd qua taal en stijl nemen deze tien staties op de weg naar een
persoonlijke ontmoeting met de onvoorwaardelijke aanspraak gegeven met het
mensenleven zelf, een bijzondere plaats in het huidige aanbod van geestelijke
literatuur. Bijzonder aanbevolen omwille van de spirituele rijkdom en gelovige
levensechtheid.
G. Wilkens

Hans Urs von Balthasar, Der Dreifache Kranz. Das Heil der Welt im
Mariengebet
(Sammlung Beten heute 9). Johannes Verlag, Einsiedeln, 1977, 96 blz.,
DM/Fr. 11.-
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De theoloog en publicist uit Basel geeft een aantal korte beschouwingen over de
vreugdevolle, lijdende en glorierijke geheimen van de rozenkrans, van oudsher een
gebedsvorm, waarlangs velen Maria's voorspraak aanroepen, maar een gebed dat
tegelijk steeds het risico loopt door verslijtende eentonigheid tot een gebedsimpasse
te voeren. De schrijver biedt hier een aantal zeer inhoudrijke overwegingen, waarbij
de plaats van Maria er een is van bemiddeling tussen God en wereld, tussen Christus
en de Kerk, tussen geest en vuur, tussen de levenswijze van de kloosterling en de
leek, tussen heiligen en zondaars. Een, naar de bedoeling van de schrijver
pretentieloos geschrift, met genoeg aan theologische rijkdom om via de plaats van
Maria te komen tot al waartoe zij toegang geeft en een blik te krijgen op het gehele
landschap van het heil der wereld. Als een kleine Mariologie aanbevolen.
G. Wilkens

Georg Baudler, Wolfgang Beinert, Armin Kretzer, Den Glauben bekennen.
Formel oder Leben?
(Buchreihe: Theologie im Fernkurs Bd. 4) Freiburg i. Br., 1975, 128 pp.,
DM 17,80.
De in dit boek gebundelde studies willen duidelijk maken, waarom het ook vandaag
niet alleen mogelijk en zinvol, maar zelfs noodzakelijk is het geloof in Jezus Christus
in bepaalde karakteristieke formuleringen samen te vatten. A. Kretzer bestudeert
de vele soorten van geloofs-
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belijdenissen in het Nieuwe Testament, niet alleen geloofsbelijdenissen in de strikte
zin van het woord, maar ook geloofsgetuigenis in de vorm van doxologieën
(lofprijzingen) en homologieën (getuigenissen); alle geformuleerd op basis van het
geloof in Jezus' dood en verrijzenis. W. Beinert behandelt de geloofsbelijdenissen
die in de geschiedenis der Kerk geformuleerd zijn: hoe zijn deze ontstaan? welke
situaties in de Kerk en welke geloofservaringen worden daarin weerspiegeld? en
dan vooral: welke betekenis hadden ze in de tijd van haar ontstaan, en welke
betekenis kunnen ze nu nog hebben? W.B. onderzoekt aan het eind van zijn studie,
hoe men de inhoud van deze oude geloofsbelijdenissen ook nu nog zo verstaan
kan, dat ze ook vandaag nog het geloven kunnen dienen en nieuwe geloofservaring
mogelijk maken. Georg Baudler tenslotte gaat in op de hedendaagse vraag naar
eigentijds geformuleerde ‘Kurzformeln des Glaubens’ die hedendaagse
geloofservaring meer onmiddellijk uitdrukken: de geschiedenis van de (nog) niet
gelukte pogingen daartoe, normen voor zo'n zinvol ontworpen formulering,
onmiskenbare waarde ervan voor de geloofsverkondiging nu. Het boek is duidelijk
als werkboek samengesteld, getuige de suggesties voor katechetische verwerking
van het gebodene in godsdienstlessen, werk- en diskussiegroepen. Een nuttig boek.
S. Trooster

Literatuur
Hartmut Binder, Kafka in neuer Sicht. Mimik, Gestik und Personengefüge
als Darstellungsformen des Autobiographischen
J.B. Metzler, Stuttgart 1976, 677 pp., (geill.) DM 54, Alfred Wirkner, Kafka und die Aussenwelt. Quellenstudium zum
‘Amerika’-Fragment
(Literaturwissenschaft-Gesellschaftswissenschaft 21)
Ernst Klett, Stuttgart 1976, 113 pp., DM 12,80
Binders werkstuk is niet het manuscript dat alle kubieke meters Kafka-literatuur op
slag veroudert maar het is wel een rijk moment dat de taaie puzzel weer even
vervolledigt. Op zoek (een jarenlange bezigheid) naar een sleutel voor de
intimistische verbeeldingscontext en naar de verklaring van diverse poëtologische
middelen, heeft Binder de gedragsanalyse aangetrokken die hij op Kafka's
correspondentie (tot diens fotografische archief toe) betrokken heeft (waardoor de
120 pp. aantekeningen alvast verklaard zijn). Resultaat dat ook thesis is: alle lacunes
raken ingevuld. De kern van zijn betoog levert hem Das Schloss waarvan hij in
menigvuldige aspecten kan bewijzen hoezeer het autobiografisch overeenstemt;
uit de brieven aan Milena en uit zijn dagboeken komen verklaringsgegevens te
voorzijn die integraal opgenomen staan in de roman ofwel episodes helder weten
te maken. Een erg belangrijke factor is de psychologie-vakliteratuur (en -discussie)
die in Kafka's vriendenkring (Kuh, Grosz, Weininger, e.a.) werd besproken en die
alweer steevast in ontcijferbare modus binnen het oeuvre kan worden aangetroffen.
Deze detective-arbeid is behalve bewonderenswaardig (af en toe ook wat
koketterend) vooral niet vergeefs omdat de gezochte sleutels zo mooi op het (S)lot
blijken te passen! Wirkner ziet in Amerika grotere aansluiting bij en gerichtheid op
een ‘ideale’ maatschappij dan doorgaans erkend wordt; zijn speurtocht heeft hem
2 historische (en socialistische) Amerika-berichten (A. Holitscher, F. Soukup)
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opgeleverd waarvan hij met brede paragrafen kan bewijzen dat ze inderdaad in het
fragment zijn opgegaan. Seminariewerk mét constructieve resultaten.
C. Tindemans
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Ingeborg Gerlach, Bitterfeld. Arbeiterliteratur und Literatur der
Arbeitswelt in der DDR
Scriptor, Kronberg Ts. 1974, 168 pp., DM 14,80
Gottfried Pareigis, Kritische Analyse der Realitätsdarstellung in
ausgewählten Werken der ‘Bitterfelder Weges’
(Literaturwissenschaft 2) Scriptor, Kronberg Ts. 1974, 364 pp. DM 52, Aleksandar Flaker, Modelle der Jeans-Prosa. Zur literarischen Opposition
bei Plenzdorf im osteuropäischen Romankon text
Scriptor, Kronberg Ts. 1975, 256 pp., DM 19,80
Frank Trommler, Sozialistische Literatur in Deuschland. Ein historischer
Überblick (434) A. Kröner, Stuttgart 1976, 846 pp., DM 28,50
‘Bitterfeld’ is een begrip in de doctrine en theorie van de DDR-literatuur, een
programmabesluit (1959) waarin de afstand tussen volk en auteur potig werd
opgeheven door de auteur te verplichten tot het behandelen van de economische
opbouw (Chroestjov-nadruk) boven de politieke affirmatie (Stalin-nadruk) van de
socialistische staat. Gerlach geeft de ideologische evolutie van dit begrip omstandig
aan en demonstreert het literaire niveautekort in 4 romans van K.-H. Jakobs
(Beschreibung eines Sommers, 1963), C. Wolf (Der geteilte Himmel, 1967), E.
Strittmatter (Ole Bienkopp, 1963) en E. Neutsch (Spur der Steine, 1965). Pareigis
brengt ditzelfde fenomeen stevig binnen de ideologie van de socialistische literaire
theorie onder (daarbij de manipulatie van Lenin in de DDR onderstrepend en tevens
G. Lukacs voor zichzelf reddend) en analyseert detaillistisch ook 4 romans (dezelfde
op Strittmatter na, vervangen door H. Kant, Die Aula, 1965); zelf zich aansluitend
bij de socialistische basisleer weet hij warm en koud te blazen i.v.m. de geschiktheid
van deze werken tot overtuigende ‘nutswerking’ bij de vestiging van het socialisme.
A. Flaker neemt, vanuit U. Plenzdorf (Die neuen Leiden des jungen W., 1973), een
ander type DDR-roman onder ogen daarin de maatschappelijke outsider bewust
het socialiseringsproces uitstapt; hij weet dit tot een Oosteuropees verschijnsel te
promoveren met een model-representatieve analyse van vele Russische, Poolse,
Tsjechoslowaakse en Zuidslavische auteurs. Het is alleen jammer dat hij niet het
systeemconflict behandelt en zich louter structuralistisch-compositietheoretisch
opstelt.
F. Trommler legt een standaardwerk voor waarin minder de individuele auteur
vooropstaat dan de krachtlijnen van de socialistische doctrine in hun toepassing
(individueel) en institutionalisering (stromingen en conflicten). Vaak aforistisch, altijd
de materie voortreffelijk beheersend en tegelijk categoriserend, voortdurend
polemisch in constructieve behoefte, stelt hij kranige constanten ter beschikking die
het partijdigheidsbeginsel (zo fundamenteel voor de marxistische benadering van
literatuur, überhaupt de kunst en cultuur) weliswaar volstrekt negeren (en daardoor
levensgrote discussie inbouwen en uitlokken) maar tegelijk de discussieerbaarheid
verleggen naar de even grondige begrippen van ‘waarde’ en ‘waarheid’ van deze
literaire produkten als de didactisch-reflectieve instrumenten van de te veranderen
wereld.
C. Tindemans
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Karl Hotz, Georg Weerth - Ungleichzeitigkeit und Gleichzeitigkeit im
literarischen Vormärz
(Literaturwissenschaft-Gesellschaftswissenschaft 22), Ernst Klett,
Stuttgart 1976, 129 pp., DM 15,80
Marx-vriend G. Weerth (1822-56), een Heine-schaduw als literator, een bitterverbeten
polemist als tijdscommentator, uitvinder van de ‘montage’ (gestructureerde chaos
als tijdsexpressie), agressief letterballer in wat toen de (politiek-agitatorische)
underground was, wordt hier afgetast naar zijn intrinsieke eigenschappen. S. plaatst
hem keurig in de vigerende traditie, vermeldt de werkings- en receptiegeschiedenis,
analyseert zijn sociale portretkunst, weegt de DDR- resp. BRD-evaluatie af en
onderzoekt de documentaristische drang die Weerth vrij vaak als legger hanteerde.
De (te) strenge toepassing van marxistische interpretatiemodellen (P. Macherey,
P. Boudieu) is instructief voor het onliteraire mondschuim in wat nog als
literatuurwetenschap poseert.
C. Tindemans

Literatuurwetenschap
Leo Lowenthal, Notizen zur Literatursoziologie
(Kunst und Gesellschaft, Bd. 3). F. Enk, Stuttgart 1975, 101 pp., DM 12,80
Sven Møller Kristensen, Literary Sociology
De Tempel, Brugge 1975, 47 pp. Alphons Silbermann, Hrsg, Theoretische
Ansätze der Kunstsoziologie
(Kunst und Gesellschaft, Bd. 9). F. Enke, Stuttgart, 1976, 183 pp., DM
19,80
L. Lewenthal, mentaal en methodisch verbonden met de Frankfurter Schule, bedrijft
in wezen sociale geschiedenis waarvoor literaire realia als materie gebruikt worden;
de schijn van trivialiteit (of zelfs van manipulatie) is nooit helemaal uit de buurt maar
altijd toch weet hij uit disparate thematiek (taalgeschiedenis als spiegel van
maatschappelijke ontwikkeling,
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individu en maatschappij in het naturalisme, de biografie als trivialisering van het
collectieve, cultuurnormen in de 19e eeuw, perspectieven in de dialogische
communicatie) boeiend reliëf te puren. S.M. Kristensen (Franqui-gasthoogleraar
R.U. Gent) loopt langs al uitgesleten paadjes; zijn veldverkenning is niet onaardig,
vooral niet bij het panorama van het basisprobleem, maar in de specificering (Ibsen,
populaire fictie, avantgarde) verneem je al te verspreide standpunten waar hij
nauwelijks overheen reikt. A. Silbermann, polemisch zoals gebruikelijk, legt een
reader aan die niet uitsluitend literaire maar algemeen-artistieke sociologie
presenteert; hij rekent dus vlug af met niet-medestanders (b.v. L. Goldmann) maar
de totale verzameling standpunten en werkperspectieven is al bij al adembenemend
rechtvaardig voor recente intenties. In een historische analyse (J. Leenhardt), een
maatschappelijke functiebepaling (G.N. Vospelov), een empirische
opdrachtsomschrijving (P. Bourdieu), een communicatie-theoretische en
produktie-ideologische definitie (R.L. Brown), een empirische onderzoeksmethodiek
(V. Karbusicky), een analyse van het communicatieproces (B. Watson), de
symbolische handelingstheorie (M. Walz) en zelfs een skeptische autonomie-behoefte
(Ph. Tody) zijn zowat alle vitale momenten opgenomen die momenteel het
horizonveld van de kunstsociologie samenstellen.
C. Tindemans

Jürgen Grimm, Frank-Rutger Hausmann, Christoph Miething, Einführung
in die französische Literaturwissenschaft
(SM 148), 176 pp., DM 11,80
Ronald Daus, Zola und der französische Naturalismus
Metzler, Stuttgart, 1976 (SM 146), 128 pp., DM 10,80
Andermaal 2 publikaties in de Sammlung-reeks die de interne problemen verbonden
met elk opdrachtencomplex voorstellen naar de recente stand van het onderzoek.
Dat houdt voor de literatuurwetenschap in Frankrijk in dat er een historisch aperçu
van uitgangspunten en ontwikkelingslijnen wordt gegeven, dat diverse
binnengebieden (tekstkritiek, retoriek en stilistiek, metriek) nauwkeuriger worden
opengeplooid, en dat vervolgens in een personendefilé de methodiek wordt
gepresenteerd van Sainte-Beuve tot L. Goldmann, waarbij zich logisch telkens ook
een uitgebreide bibliografie aansluit die over het aangeboden standpunt heen
verbreding van het kritische spectrum toelaat. Dezelfde werkwijze bepaalt ook het
Zolabeeld: tijdsbeeld, impulsen, ideologie, biografie, werkintenties, receptie, structuur,
schoolvorming, reactie, historisering, kritische integratie. Voortreffelijke studiegidsen.
C. Tindemans

Peter Schifko, Bedeutungstheorie. Einführung in die linguistische
Semantik
(Problemata 45). Frommann-Holzboog, Stuttgart 1975, 176 pp.
Voor S. van deze inleiding is de ‘betekenistheorie’ samen met de betekenisanalyse
een onderdeel van de semantiek die op haar beurt samen het de pragmatiek en de
syntaxiek deel uitmaakt van de algemene grammatica. Verder wil S. dit gebied als
een integratiemodel zien van teken- en communicatietheorieën. Hiermee is reeds
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duidelijk dat Schifko tot een grotere en meer omvattende theorie van de betekenis
wil geraken, verschillende benaderingsmogelijkheden wil omvatten liever dan
uitsluiten. In het licht van dit programma bespreekt en analyseert hij verschillende
tendensen voor ruim-geïnteresseerden, mits de nodige inspanning die dergelijke
lectuur altijd vergt, toegankelijk is.
Eric De Kuyper

Theater
Heinz Hamm, Der Theoretiker Goethe. Grundpositionen seiner
Weltanschauung, Philosophie und Kunsttheorie
Scriptor, Kronberg/Ts. 1976, 267 pp., DM 19.80
Margaret Scholl, The Bildungsdrama of the Age of Goethe
(German Studies in America, Bd. 21) H. Lang, Bern - P. Lang, Frankfurt
1976, 80 pp., sFr 29, DDR-vorser H. Hamm gaat ervan uit dat Goethe tot nog toe binnen de marxistische
cultuur-exegese te exclusief werd onderzocht op zijn Spinoza-invloedsfactoren en
zijn Kantiaanse reflexen. Dat mag voor het individu Goethe niet eens onrechtvaardig
zijn, maar over zijn verhouding tot tijd en maatschappij wordt daardoor te weinig
meegedeeld. Dat wil hij dan ook in deze studie grondig corrigeren en dus
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tikt hij de oude man betuttelend op de vingers omdat deze allerlei denkoefeningen
verwaarloosd heeft waar de marxistische dogmatiek thans op staat. Het mag
historisch nog allemaal waar zijn ook, het resultaat (en de wijze waarop het verkregen
wordt) is echter één brok bedilzucht die ahistoriserend te werk gaat; deze studie is
bijgevolg wel een belangrijke bijdrage in de verwerkingsproblematiek van het
classicisme binnen de marxistische ideologie maar tevens nauwelijks een aandeel
in de wezenlijke Goethe-analyse. Ook M. Scholl maakt het zich toch te gemakkelijk.
Met analogie-oefeningen in het luchtledige treft ze het personage van de Jongeman
aan (groen in het leven, op weg naar botsing en teleurstelling, rijp voor
maatschappelijke adaptatie) die binnen het dramatische proces zijn rolfunctie in de
gevestigde orde moeizaam aanleert. De spanning tussen personale aspiratie en
collectieve integratie ziet Scholl als de ideologische basis van dit soort dramatiek
(Schiller, Don Carlos; Goethe, Torquato Tasso; H. von Kleist, Prinz Friedrich von
Homburg) waarin het leerproces intentie, demonstratie en effect uitmaakt. Pikant is
dan wel dat de dramatische vrouw-antagoniste doorgaans de lerares-functie
toegewezen krijgt.
C. Tindemans

Friedrich Dürrenmatt, Der Mitmacher. Ein Komplex
Die Arche, Zürich 1976, 288 pp., sFr. 29,80
‘Der Mitmacher’ (1972), S.'s dramatische tekst over de vergeefsheid als mens zich
uit de verschrikkingen te willen houden door zich juist onderdanig erin te schikken,
is wel een matig theatersucces geworden maar is een onmisbare kennistekst voor
de auteur-persoon Dürrenmatt. Op de tekst (die als ‘Komplex’ vanzelfsprekend
méérzinnig uitvalt) volgt S.'s commentaar, aanvankelijk strikt-dramaturgisch en lief
uitleggend wat er aan verborgen zin eventueel niet onmiddellijk zou blijken, geleidelijk
echter de vaart en het gehalte aannemend van een indrukwekkend bekentenisessay.
De dramaturgische materie reveleert zich uitermate autobiografisch, niet in de
feitenzin maar in de diepere denkwereld die Dürrenmatts bewustzijn-in-de-tijd
uitmaakt, vormt en vervormt. Met zichzelf dialogerend spint hij, schijnbaar-afdwalend
en toch voortdurend dicht bij de kern blijvend, de dingen uit die hem bezighouden;
dat heeft een aanhefpunt in zijn versie van de Oedipoussage (waar hij het lot vervangt
door het toeval en ver van de overgeleverde kern uitkomt, onderweg scherp uithalend
naar Brecht) en kent zijn voorlopige gestalte in de onverbiddelijke wankelmoed van
de Westerse intellectueel-zonder-ideologisch-valnet die Dürrenmatt nu eenmaal is,
wanhopig tracht te blijven en die hij als (nauwelijks herkenbare) afspiegeling in het
hart van dit ontroerend-naïef-boosaardige stuk heeft geplaatst.
C. Tindemans

Heinrich Braulich, Die Volksbühne. Theater und Politik in der deutschen
Volksbühnenbewegung
Henschel, Berlin, 1976, 346 pp., 96 Abb., DM 22,De verwachte stadia in de ontwikkeling van de Volksbühne, arbeidersorganisatie
die theater voor het proletariaat produceert, (oprichting in 1890 met splijtrol van B.
Wille resp. F. Mehring, uitgroei tot bezoekersorganisatie tot 1918, woelige
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ideologische periode tussen 1918 en 1933 met vooral E. Piscators rol en die van
de communistische jeugdgroepen, liquidering onder met nazisme, dubbele
bestaansvorm na 1945 die in West-Berlijn nog steeds gehandhaafd is terwijl hij in
de D.D.R. consequent is opgegaan in de syndicale organisatie van de FDGB) zijn
allemaal aanwezig. Maar om deze historische reconstructie is deze studie niet
geschreven. In onvoorstelbare zwart-wit-trant triomfeert de partijdige visie; enige
consideratie van theatrale aard komt niet voor. Het standpunt is helder: de strijd
tussen de sociaaldemocratie (cultuur aan het volk brengen) en het communisme
(theater als wapen in de klassenstrijd met als inzet de verovering door het proletariaat
van de maatschappelijke machtspositie). Alle sociaaldemocraten zijn boze lui, de
communisten zijn voorbeeldig. Theaterhistorisch blijft het betoog boeiend omdat
veel geput is uit vrij ontoegankelijke archieven (Potsdam, Berlijn) terwijl een
repertoireregister en een aantal stukken uit het foto-archief (Volksbühne Oost-Berlijn)
als documenten erg welkom zijn.
C. Tindemans
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Kurt Tetzeli von Rosador, Das englische Geschichtsdrama seit Shaw
Anglistische Forschungen (Heft 112) Carl Winter, Heidelberg 1976, 356
pp., DM 72, Waar het Engelse historische drama sedert G.B. Shaw (met kritische opname echter
van wat eraan voorafging zodat de cesuur stevig blijkt) als argument dient, ligt het
grote belang van deze grondige studie in de thesis. Het (erfelijk belaste) begrip
historisch drama wordt (verblijdend) niet eng opgevat naar de steekhoudendheid,
de historiciteit van materie en behandeling, maar naar het fundamentele
geschiedenisconcept. Daartoe ontwerpt S. een theoretisch raam waarin op stevige
methodologische basis 3 geschiedenisopvattingen (cyclisch, progressief, christelijk)
geformuleerd worden (vanuit de empirische kennis van de dramatische strekkingen)
die in hun bepalende visie en vormcode geëxpliciteerd worden en die de discussie
i.v.m. het wat bedaagde genre nieuw en fris leven inblazen. Het 2e deel vertrekt
dan van individuele auteurs (paradigmatisch behandeld in een model-drama) die
aan de 3 theoretische stellingen getoetst worden; de reeks auteurs loopt van Shaw,
Th. Hardy, Lady Gregory, W.B. Yeats en T.S. Eliot over C. Fry, J. Whitting, J.
Osborne, J. Arden en R. Bolt tot Oh What a Lovely War, The Knotty en US, met
excursies naar de pageant en de living newspaper. De dialectische constante van
een cyclisch grondpatroon (de mens verandert nooit) met incidentele
progressie-wilsuitingen (de maatschappij moet anders) komt weliswaar niet
verrassend over, maar de argumentering (analytisch én synthetisch) is zo omvangrijk,
degelijk en perspectivisch dat deze studie meteen een standaardgehalte verwerft
en uit de voortdurende debatten over historiciteit en drama niet meer weg te denken
valt.
C. Tindemans

Erna M. Dahms, Zeit und Zeiterlebnis in den Werken Max Frischs.
Bedeutung und technische Darstellung
(Quellen und Forschungen, Bd. 67) W. de Gruyter, Berlin 1976, 209 pp.,
DM 64, ‘Zeiterlebnis’ staat in deze studie voor de individuele relatie van Frischs figuren (in
roman én drama) tegenover de tijdsrealiteit; er heerst bijgevolg een dubbele
objectiviteit: de gebeurende tijd en de bewustzijnstijd van de personages. De kloof
tussen de gebeurende en de bewuste tijd veroorzaakt series mentale problemen
die de aanleiding tot (en verantwoording van) vertelbaarheid uitmaken. De vorm die
deze bewuste tijd kan aannemen, varieert sterk: herinnering, herhaling, identiteit;
de aard van de vorm bepaalt telkens ook de basis van uiteenlopende vertel- en
dramatiseringsstructuren. S. classificeert deze diverse aspecten, zij het dat haar
categorieën (te) eenzijdig inhoudelijk geparafraseerd worden terwijl de meer
fundamentele structureringsstrategie er wat bekaaid af komt; wel drukt ze de mentale
causaliteit in allerlei verteltypologische constanten uit: spanning tussen actualiteit
en continuïteit, veranderbaarheid van het continue (in dubbele zin: afschuw van en
behoefte aan), het momentane en het permanente, leven in en uit het verleden,
hunkeren naar wat niet komen kan. Het komt tenslotte allemaal neer op het begrip
‘rol’, de principiële onvrede van het individu met het zijnde waaraan het ontsnappen
wil of waarin het zich weet te vinden, in beide gevallen echter via
persoonsverminking, de ‘rol’-functie. De mens is aan zijn actualiteit gebonden maar
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blijft enkel overeind door de (vergeefse) wil zich daar voortdurend van te ontmaken
in een poging om over de tijd heen enige zin in zichzelf te leggen.
C. Tindemans

Kunst
15 jaar nieuwe Realisten/15 years of Dutch new Realism.
Bert Bakker, Amsterdam, 1977, 116 blz., f 19,50.
Het feit dat in 1962 de Amsterdamse galerie Mokum werd opgericht, gaf aanleiding
tot een overzichtstentoonstelling in het Van Goghmuseum (gehouden van 7 mei tot
12 juni 1976) (momenteel in Parijs) en deze uitgave, waarin een keuze (90 in aantal
w.v. eenderde in kleur) is opgenomen van het oeuvre van een vijftiental veelal jonge
kunstenaars. Zij noemen zich de nieuwe Realisten, vanwege hun verzet tegen de
nonfiguratieve kunst

Streven. Jaargang 31

574
en hun hang naar de schilderstraditie van de Gouden Eeuw. Zoals bekend vormt
het realisme - trouw aan de natuur en nabootsing - één van de hoofdstromen binnen
zowel de beeldende kunst als in de literatuur en gaat terug op Aristoteles' ‘mimesis’.
Het Mokumrealisme wordt evenwel in het bijzonder gekenmerkt door een meestal
fijne wijze van schilderen (details hebben steeds een informatieve betekenis) op
niet al te grote formaten, terwijl de lijsten qua vorm zijn ontleend aan architektonische
gegevenheden zoals bogen, deurtjes en vensters. Donkerte (mysterie),
onalledaagsheid (magie) en ongewoonte (surrealisme): de haast altijd stadse
onderwerpen lijken ordinair b.v. de ingang van het Vondelpark, een afbraakpand,
een zelfportret. Deze kunstenaars maken hiervan schilderijen die niet helemaal
gewoon zijn. Zo heeft ieder werk zijn frappe: een verrassing, iets vreemds, iets
raadselachtigs. Het gaat hen niet om de fotografische realiteit, maar om het frappante
realisme d.i. de individuele artistieke interpretatie van wat als werkelijk verschijnt
en er meestal onwerkelijk uitziet.
P.W. Schilpzand

Thomas M. Messer, Edvard Munch
Verlag M. Dumont Schauberg, Köln, 1976
Th.M. Messer, directeur van het Solomon Guggenheim Museum, New York, ontleedt
en interpreteert het oeuvre van E. Munch (1863-1944) vanuit de steeds falende
man-vrouwverhouding. Munch werd door de vroege dood van zijn moeder (en zuster)
psychisch zo getraumatiseerd, dat hij als volwassene nooit een diepgaande binding
met medemensen kon opbouwen. Zozeer hadden die jeugdervaringen hem
bezwaard. Messer benadert van daaruit de eigen iconografie van Munch en wijst
op een constante, die we gevoeglijk ‘het dubbelportret’ kunnen noemen: Liefdespaar,
Vampier, Angst, Jaloersheid, Scheiding, Na de Zondeval e.a. Al deze werken
vertolken gevoelens van eenzaamheid, angst en schuld. Het inleidend opstel, rijk
gestoffeerd en inzichtelijk, wordt voortgezet in de commentaren bij een vijftigtal
prachtige kleurplaten. Messer wijst er uiteindelijk op dat Munch gesitueerd moet
worden tussen het impressionisme, dat hij de rug toekeerde, en het Duits
expressionisme, dat hem niet begreep en andere wegen uitging. Ook picturaal bleef
Munch zo de eenzame. Daarom wellicht was zijn creatieve kracht na twee decennia
gebroken. Zoals bij Ensor?
J.F. Du Bois

Walter Terry, Ballet Guide
David & Charles, Newton Abbot 1976, 388 pp., (geïll.), £6,50
Een vijfhonderdtal balletten in min of meer lange besprekingen gesitueerd door de
veteraan van de Amerikaanse ballet-kritiek. Vervangt naar mijn gevoelen andere
klassieke naslagwerken niet, vooral niet omdat heel het moderne repertoire (ik
bedoel sedert Merce Cunningham) zo goed als totaal ontbreekt. Het is echter wel
duidelijk, bruikbaar en informatief, en geeft bovendien een idee over de opvattingen
van de Amerikaanse balletwereld ter zake.
Eric De Kuyper
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Wilfried Kasper, Bruckmann's Handbuch der Antiken Kunst.
F. Bruckmann Verlag, München, 1977, 286 blz., DM. 48.
Een voortreffelijk standaardwerk dat de ontwikkeling van de antieke kunst beschrijft.
In dit boek is een maximum aan informatie samengebracht. Zeer goed geillustreerd
met meer dan 368 afbeeldingen, waarvan bijna zestig in vier kleuren.
L.L.S. Bartalits
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Mitscherlich, Alexander, Het gevecht om de herinnering. Van Loghum Slaterus,
Deventer, 1978, 228 blz., f 24,50.

Sociale wetenschappen
Baeck, Louis, De ekonomische en politieke verschuivingen, morgen.
Davidsfonds, Leuven, 1977, 184 blz., BF. 280, ing./330 geb.
Bovenkerk, F. e.a., Toen en thans. Ambo, Baarn, 1978, 324 blz., f 26,50.
Cauwelier, Dolf & Annita Devos, Mensen voor mensen. Gesprekken met
Welzijnswerkers. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam,
1977, 134 blz., BF. 295.
Cornu, Marcel, Libérer la ville. (Synthèses contemporaines), Casterman,
Paris/Tournai, 1977, 260 pp., BF. 435.
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Gesellschaft. (rororo studium 104) Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1977, 383
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Friedrich Vieweg, Braunschweig, 1976, 344 pp., (geïll.), DM. 26,-.
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nécessaire? (Synthèses contemporaines), Casterman, Paris, Tournai, 1977,
192 pp., BF. 325.
Kaltenbrunner, Gerd-Klaus, (Hrsg.), Der innere Zensor. Neue und alte Tabus
in unserer Gesellschaft. Herderbücherei 22, Herd, Freiburg/Basel/Wien, 1978,
191 pp., DM. 10,90; Abonn. DM. 8,90.
Mosler, Peter, Was wir wollten, was wir wurden. Studentenrevolte zehn Jahre
danach. (rororo aktuell 4119), Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1977, 300 pp.
Rius, Marx? Nooit van gehoord! Kritak, Amersfoort, 1977, 150 blz., tekeningen,
f 10,90.
Verdiglione, Armando, Sexualité et politique. Actes du colloque de Milan 1975.
Union Générale d'Editions, Paris, 1975, 445 pp.

Wijsbegeerte
Dijksterhuis, E.J., De mechanisering van het wereldbeeld. Meulenhoff,
3

Amsterdam, 1977 , 590 blz., f 59,50.
Katernen 2000, De nieuwe filosofen. Werkgroep 2000, Amersfoort, 1978/1, 23
blz.
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Kuhn, Thomas S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp
2

Verlag, Frankfurt/M., 1976 , 239 pp., DM. 8,-.
Wittgenstein, Ludwig, Vermischte Bemerkungen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.,
1977, 162 pp., DM. 10,80.

Godsdienst
Beek, E. e.a., Gods wil. Een bijbelse verkenning. Kat. Bijbelstichting, Boxtel,
1977, 77 blz., f 10,90.
De Bijbel, Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1977, 1789 blz., f 42,90.
Elderenbosch, Dr. P.A., Van feest tot feest. Boekencentrum, 's-Gravenhage,
1977, 168 blz., f 24,-.
Hemelsoet, B., Marcus, (Verklaring van een bijbelgedeelte), Kok, Kampen,
1977, 120 blz., f 14,90.
Kasper, Walter (Hrsg.), Absolutheit des Christentums, Herder Verlag,
Freiburg/Basel/Wien, 1977, 156 pp., DM. 27,50.
Lehmann, Karl, Theologie der Befreiung.
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Johannes Verlag, Einsiedeln, 1977, 195 pp.
Lotz, Walter, Das Mahl der Gemeinschaft. Patmos Verlag, Düsselorf, 1977, 79
pp., DM. 8,-.
Lust, Dr. J. e.a., Spreken over verlossing toen en nu. Kath. Bijbel Stichting,
Boxtel, 1976, 87 blz., f 9,90.
Neill, Stephen, In gedachten de Bijbel rond. Kath. Bijbel Stichting, Boxtel, 1977,
167 blz., f 19,90.
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128 pp., DM. 14,80.
Thijssen, Dr. Frans H., Verzoening. Naar volledige eenheid in de Catholica van
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Inhoud
J. Kerkhofs, Wat is een moderne theologische faculteit? 579
In een referaat gehouden voor de studenten en docenten van de (veelal vrij recente)
katholieke instellingen van wetenschappelijk theologisch onderzoek in Nederland,
probeert de auteur in een viertal stellingen samen te vatten wat het eigen werkveld
van die uiteraard gespecialiseerde instanties zou kunnen en moeten zijn binnen de
Kerk en de samenleving, waaruit en waarvoor ze ontstaan zijn.

H.G. Koch en D.A. Seeber, De Kerk in een geseculariseerde
maatschappij. Een gesprek met K. Rahner 590
In het Duitse taalgebied heeft K. Rahner decennia lang oerdegelijk pionierswerk
verricht om het theologisch denken weg te halen uit het getto van al te zelfverzekerde
verweerreflexen. Deze veteraan van het theologisch aggiornamento bespreekt hier
enkele waarachtige en bedrieglijke tekenen van hoop voor een toekomst van de
Kerk.

C. Tindemans, Het theater van Robert Wilson. Waanzin onder controle
601
Na een jarenlange inoefening van bewegingstherapie met hersenbeschadigde
kinderen, zette R. Wilson die oefeningen te kijk in een hele reeks theaterspektakels.
Het werd een uiteraard vreemde bedoening die het vertrouwde toneelbeleven op
een harde proef stelt maar tegelijk, zonder enige opdringerigheid, de toeschouwer
zover brengt dat hij zich gaat afvragen wat hij eigenlijk in het theater zoekt of komt
doen.
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Richard Randolph S.J., ‘Bevrijding van de theologie’ en Rhodesië.
Antwoord van de Rhodesische bisschoppen 608
Met het antwoord van de Rhodesische bisschoppen op de artikelen van Roger
Riddell S.J. (Streven, februari en maart 1978) wordt de discussie afgerond over de
vraag of de Kerk de plicht heeft om zich te engageren met een bepaalde ideologie,
teneinde het geloof geloofwaardig te kunnen realiseren. De Rhodesische
bisschoppen blijken het, juist omwille van de bevolking in haar geheel, niet eens te
zijn met de opvattingen van Riddell.

F. Bertiau, Een uitweg uit de kalender-misère? 619
Bestaat er enig gegrond vooruitzicht op een rationeler indeling van ons ingewikkelde
kalenderjaar? Waar in het verleden voornamelijk religieuze overwegingen tot
noodzakelijke hervormingen en ongelukkige vervormingen hebben geleid, stoot
men ook thans op religieus geïnspireerde bezwaren om, op een weliswaar
aangepaste wijze, tot de al veel rationeler jaarindeling van Julius Caesar te kunnen
terugkeren. In een naschrift worden deze religieuze bezwaren toegelicht.

J. Gerits, De bekroning van de stilte. Een postume staatsprijs voor H.C.
Pernath 627
Twee jaar geleden reeds (Streven, februari 1976, blz. 427-436) wees de auteur op
de uitzonderlijke verdiensten van een poëzie, die waarschijnlijk te weerbarstig was
om een andere dan een postume staatsprijs te ontvangen. In het oeuvre van H.C.
Pernath is inderdaad het onmiddellijk herkenbare minder belangrijk dan wat,
aanvankelijk althans, weerstand biedt aan het begrip.

P.W. Schilpzand, Indonesië's Nieuwe Orde bekritiseerd 634
Er is de laatste maanden veel geschreven over de situatie en de verwachtingen ten
aanzien van Indonesië. Als dit artikel verschijnt, zijn de verkiezingen reeds achter
de rug. Toch heeft de auteur een grondige analyse trachten te geven van de
ontwikkelingen, opdat wij in staat worden gesteld met kennis van zaken te oordelen
over een rijk dat zoveel tegenstellingen in zich bergt.
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Wat is een moderne theologische faculteit?
J. Kerkhofs
1

De vraag die me als thema voor dit referaat is opgegeven, kun je op verschillende
manieren behandelen. Je kunt een inventaris opmaken van de vele uiteenlopende
opvattingen omtrent de zin of de onzin van een theologische faculteit. Je kunt met
een paar karate-grepen het hele probleem een diepe archief-kelder inslingeren en
de theologische produktie herleiden tot studiemateriaal voor post-christelijk
kennis-sociologisch onderzoek. Je kunt - we vieren immers dit jaar Thomas More's
500e geboortedag - een lijstje van utopieën aanleggen en dromen over alles wat
mogelijk, maar helaas niet haalbaar is (en dus hoeft er ook niets te veranderen). Je
kunt ook kritisch enkele bestaande modellen van theologische faculteiten analyseren
en daaruit een ideaal-type ontwikkelen, maar dat zou waarschijnlijk alleen maar een
vruchtbare humus zijn voor frustraties en schuldgevoelens. Sommige van die wegen
zijn misschien wel het bewandelen waard, maar ik laat ze liever over aan ùw ijver
en fantasie. Het lijkt me vruchtbaarder, maar direct kleur te bekennen en gewoon
mijn eigen, uiteraard aanvechtbare en onvoltooide utopie zo mogelijk met enige
coherentie voor te stellen. Ik vat ze samen in vier stellingen.

I Een moderne theologische faculteit legt de band tussen creatief
onderzoek van het huidige heilsgebeuren en het gediversifieerde
verstaan daarvan enerzijds en anderzijds het zinvol overleveren van
collectieve historische interpretaties van dat heilsgebeuren in zijn
oorsprong.
De taak van een theologische faculteit is historisch en cultureel gesitueerd. Tilburg
is ontstaan in de postconciliaire tijd, Leuven een eeuw voor de Reformatie. Dat de
Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie op dit moment allerwegen onderwerp is
van een kerkelijk politiek debat, dat Afrikaanse theologen pleiten voor een eigen
Afrikaanse theologie (december 1977 in Accra, Ghana), dat aan Indiase faculteiten
de mogelijkheid wordt overwogen van een dubbel toebehoren (aan christendom én
hindoeïsme) en dat

1

Referaat op 2 februari 1978 gehouden voor de studenten en docenten van de katholieke
instellingen van wetenschappelijk theologisch onderwijs in Nederland, n.a.v. de lustrumviering
(1967-1977) van de Theologische Faculteit van Tilburg.
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een soortgelijk dubbel toebehoren (aan christendom en confucianisme) in een
2
Chinese context vorig jaar in Londen, Parijs en Notre Dame werd besproken - dat
alles wijst erop dat theologisch onderzoek altijd een moment-gebeuren is in een
lang proces en tevens een tijdsgebonden collectief bewustzijn weerspiegelt en voedt.
Dat is altijd het geval geweest. Augustinus en Thomas, Abélard en Duns Scot,
Erasmus en Luther, en later Johann Adam Möhler en Newman, Bultmann en John
Courtnay Murray waren en de levenden onder ons, Congar, Rahner, Moltmann,
Schillebeeckx en Küng zijn ‘lezers’, interpretatoren van het heilsgebeuren binnen
een momentele fase van een cultureel bepaald (Duits, Frans, Amerikaans,
Lagelands) collectief bewustzijn.
Het feit dat een theologische faculteit aldus historisch en cultureel bepaald is,
begrenst haar inzicht en haar taal, maar geeft haar de kans tot een contextueel en
dus zinvol spreken. Over het heilsgebeuren kan zij niet alles tegelijk zien noch
zeggen; zij is synchronisch en diachronisch beperkt: elders in de wereld en in andere
tijden leven andere inzichten. Een universele theologie, die alle culturen en tijden
aanspreekt, is onmogelijk, al heeft men daar eeuwenlang anders over gedacht (de
encycliek Humani Generis was daarvan nog een late weerspiegeling). In
Noord-West-Europa moeten wij gaan inzien dat wij aan theologisch onderzoek
moeten doen binnen ons eigen actueel collectief bewustzijn, met een gevoel voor
onze eigen, historisch gegroeide en snel evoluerende hiërarchie van waarden en
waarheden. Het erkennen van die grenzen en van onze ‘ungleichzeitige
Gleichzeitigkeit’ (Rahner) met andere, oudere of gelijktijdige lezingen van het
heilsgebeuren in andere grote culturen, is een noodzaak maar ook een bevrijding.
Wij hoeven niet àlles meer te zeggen voor altijd en voor iedereen; wij kùnnen niet
alles meer weten wat in de tradities, naast ons en vóór ons, gezegd is. Wij moeten
het heilsgebeuren nù lezen vanuit onze eigen ervaringsgrond, ons eigen waardenen prioriteitengevoel, ons eigen waarheidsverstaan.
Centraal staat daarom niet de traditie - hoe nodig die ook is - maar het huidige
verstaan van het heilsgebeuren hier en nu, het gebeuren van vandaag naar morgen
toe, dat ons geschiedt maar dat wij ook zelf maken. Om het met een beeld te zeggen:
het gaat meer om een nomadisch verkennen en interpreteren van de Weg die we
zelf gaan, dan om een sedentair beschrijven van de Inboedel die we van een
onbeschrijflijk veelvoud van erflaters hebben overgehouden.
Inderdaad, tien jaar na Vaticanum II zijn én de historiciteit van de hele traditie en
van alle dogmatische uitspraken en alle onderzoek daaromtrent, én de particulariteit
van de Kerken én de betekenis van de ‘tekenen des tijds’

2

En meesterlijk behandeld in het juist verschenen boek van Julia Ching, Confucisnism and
Christianity. Dezelfde Ching hielp Hans Küng voor het deel van Christ Sein dat handelt over
de andere godsdiensten.
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én de dialoog tussen theologie en menswetenschappen - althans theoretisch
aanvaarde verworvenheden. Een weg terug is er niet, alle kerkelijke argwaan voor
het nieuwe ten spijt. Meer dan ooit weet de theologie:
1 dat zij slechts voorlopig kan lezen (denken wij aan de tegenstelling tussen de
Syllabus en de concilie-uitspraken over de vrijheid van geweten, aan de
tegenstelling tussen Gaudium et Spes en Humanae Vitae, aan de theologie
over de vrouw en de vrouwelijke theologie);
2 dat zij toch zinvol moet lezen, en dus voor mensen van nu, niet los te denken
van gisteren;
3 dat zij echte theologie moet blijven, d.w.z. zo intelligent mogelijk de
geloofwaardigheid van het heilsgebeuren inzichtelijk maken, wat niet hetzelfde
is als in een sluitend systeem onderbrengen. De theoloog moet onder de
mensen vooral de getuige zijn van een zeer oude, maar altijd weer opkomende
vraag: de Godsvraag, en wel gezien binnen het voortdurend opnieuw gelezen
Jezus' verhaal.
Daarom is een theologische faculteit een plaats van nooit voltooide lectuur, een
ruimte waar het lezen van het Jezus-verhaal en het lezen van de mens als mysterie
3
van openheid, als zingever en zinzoeker voortdurend hernomen wordt. Het kan
niet anders of dit wordt structureel en subjectief ervaren als een spanningsveld van
wetenschap, ideologie en heil, in een nooit helemaal bevredigend onderling
4
evenwicht.
Vanuit deze summiere stellingen moet het hele theologisch bedrijf zijn coherentie
krijgen, wil de theologische faculteit een zinvolle rol vervullen en niet herleid worden
tot een atelier van archeologie of een academisch tijdverdrijf, waar men b.v. alles
weet over de Triniteit of de Griekse Kerkvaders, maar niets daarvan nog, voedend
en bevrijdend, door kan geven. De coherentie van een moderne theologische faculteit
ligt m.i. hierin, dat de hele ‘universitas professorum et studentium’ zich inspant om
langs diverse invalshoeken te lezen, te verstaan en naar anderen toe te verhelderen
wat het heilsgebeuren nu is, hoe nu heil in de geschiedenis te ontdekken en te
bewerken valt. Natuurlijk vergt dit verantwoord inzicht in vroegere ‘lezingen’, een
dialoog met anderssoortige (filosofische, historische, biologische,
menswetenschappelijke) lezingen en zeker moet het eigen gecontextualiseerde
lezen met andere hedendaagse theologische lezingen in andere culturele tradities
vergeleken worden. Die coherentie sluit geen ruim pluralisme uit. Maar wie alles
tegelijk wil zeggen voor iedereen, zegt helemaal niets meer - en een absoluut
pluralisme is het einde van alle geordend denken.

3

4

Cfr. C. Geffré, Un nouvel âge de la théologie, Cerf, Paris, 1972, p. 29: ‘L'intelligence du
christianisme est inséparable d'une réflexion sur l'homme comme mystère d'ouverture, comme
recherche de sens’.
Cfr. P. Ricoeur, Science et idéologie, in Revue Philosophique de Louvain, mai 1974.
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Welke zijn hiervan de meer concrete implicaties?
1 Theologen dienen te luisteren naar het gelovige zelfverstaan van het volk van
God. De ‘sensus Ecclesiae’, ‘das Wir der Kirche’ (H. Urs von Balthasar) kunnen zij
alleen dan uitdrukken wanneer zij onvooringenomen luisteren naar het leven van
de velerhande geloofsgemeenschappen als ‘Ort des Geistes’ (W. Kasper). Zij moeten
de vragen en de zelf gevonden antwoorden van de mensen ernstig nemen, ze
toetsen aan hun vakkundig verstaan van het heilsgebeuren en dit verstaan zelf
erdoor laten beïnvloeden, willen zij werkelijk begeleiders zijn van de nieuwe zich
5
zoekende antropologie. Zij moeten ook luisteren naar de valse klanken van een
Kerk die zelfs door een Urs von Balthasar, naar middeleeuwse traditie, een ‘casta
meretrix’, ‘een kuise hoer’ genoemd werd. Zij mogen niet doof blijven voor de nieuwe
taal van en over de afwezige God, het eerlijke niet kunnen geloven en de vele
vreemde ‘rumors of angels’ (P. Berger). En overal, ook in een theologische faculteit
zelf, klinken al deze stemmen door elkaar.
2 Om ze te kunnen horen, is er behoefte aan verzorgde dwarsverbanden tussen
enerzijds de disciplines die meer op het lezen van de heils- en onheilstekenen
afgestemd zijn (b.v. kerk- en dogmageschiedenis, exegese, menswetenschappen,
inclusief filosofie) en anderzijds de disciplines die zich meer richten op het
interpreteren van dat lezen (systematische theologie, theologische ethiek). Het al
te veelvuldig uit elkaar liggen van beide benaderingswijzen ontkracht de
noodzakelijke coherentie en verzwakt het creatief vermogen door een tekort aan
nieuwe hypothesen. Deze laatste ontwikkelen zich inderdaad juist in de randgebieden
van disciplines, waar zij elkaar kritisch bevragen. Daar komt bij dat wij leven in het
tijdperk na de grote systemen; noch filosofisch noch theologisch is er nog plaats
voor een gesloten rationaliteit. Theologie kan voortaan nog slechts een coherentie
van verhalen (in het meervoud) zijn, niet meer een kathedraal van geordende
waarheden. En die verhalen, net zoals die van Walt Disney, kunnen nog alleen in
teamverband geproduceerd worden.
3 Er bestaat vervolgens een dringende behoefte aan een nieuwe theologie van
de geschiedenis, waarbij zowel de universele geschiedenis als de geschiedenis van
de culturen tot hermeneutisch principe voor de theologie dienen. Het belang hiervan
kan niet genoeg onderstreept worden. ‘Het voorwerp van de theologie is de
geschiedenis van het heil’ (Chenu). ‘De allesomvattende horizon van de christelijke
theologie is de geschiedenis’ (Bultmann). Niet alleen is God als toekomst van de
mens het centrale thema van de theologie, maar ook de jodenvervolging, de spanning
in het Midden-Oosten, de christelijke legitimatie van de ‘apartheid’, het fenomeen
van het marxisme als niet-christelijk westers heil voor China, en de eeu-

5

Ze moeten niet zomaar direct hun neus ophalen voor moderne vormen van volksreligie of
voor degelijke opinie-onderzoeken.
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wenlange achteruitstelling van de vrouw in alle culturen vragen een duidend
theologisch verhaal, dat nieuw is t.o.v. het betrekkelijk recente verleden, dat vaak
alleen maar het ‘tradita tradere’ repeteerde (overleverde wat altijd al overgeleverd
was) en zo weinig aandacht schonk aan het nooit eerder gebeurde, het ‘inédit’.
Alleen zo kan men in staat zijn wegen te helpen trekken waar vroeger zelfs geen
land bestond, zoals b.v. de dialoog tussen de verschillende godsdiensten, de dialoog
met het marxisme, de bio-ethiek, de ontwapening, de grondig gewijzigde
man-vrouw-verhoudingen of zelfs de heel simpele vraag: welk soort Kerk voor de
na-oecumenische tijd?
4 Verder moeten wij ons in ploegverband toeleggen op problemen-samenhangen
die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid, zoals b.v. de
theologische ethiek van de schaalvergroting (met de concentratie van de
beslissingscentra, industrieel, cultureel en religieus), een soort theologisch nalezen
dus van Schumachers Small is beautiful of Peter Halls Europe 2000, of een bezinning
op de voorwaarden tot coëxistentie van diverse antropologieën, laten we zeggen
de Chinese en de Westerse, die toch gedeeltelijk onherleidbare uitdrukkingen
schijnen te zijn van het éne ‘menselijke’; of dichter bij huis: een onderzoek naar de
verhouding tussen geloof en rechtvaardigheid, zoals onlangs in Woodstock
6
Theological Center, Washington, gebeurde.
Maar het wordt tijd dat ik mijn volgende stellingen aansnij. Die zal ik wel wat
bondiger moeten behandelen.

II Een moderne theologische faculteit legt de band tussen interpretatie
van het heilsgebeuren en verkondiging van het heilsgebeuren
De objecties zijn mij wel bekend: een universiteit doet aan wetenschap, levert
geleerden of tenminste vakkundigen af; verkondiging en pastoraal horen elders
thuis. Ik kan die tegenwerpingen hier niet grondig gaan weerleggen, maar een kort
gewetensonderzoek, van ongeveer alle theologische faculteiten ter wereld, kan
tegenover dat idool van de wetenschappelijkheid al tot wat meer bescheidenheid
aanzetten: 1) hoeveel docenten zijn echte geleerden, laat staan creatieve denkers?
2) hoeveel studenten worden geleerden of doen later nog aan wetenschappelijk
onderzoek? 3) valt de feitelijke samenstelling van de studentengroep niet uiteen in
een meerderheid die zich vooral voor pastoraal werk of godsdienstonderricht wil
bekwamen en een kleine minderheid die de wetenschappelijke toer op wil? 4) is
een moderne theologische faculteit die tenminste christelijk wil blijven en die in feite
bestaat omdat een belangrijke bevolkingsgroep er voor zijn geloof begeleiding van
verwacht, niet méér dan een neutrale instelling voor onderzoek in godsdienstzaken?

6

John C. Haughey ed., The Faith that does Justice. Examining the christian sources for social
change, Paulist Press, New York, 1977.
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Daarom de stelling dat ook in de theologische faculteit de band gelegd moet worden
tussen interpretatie van het heilsgebeuren en verkondiging. Ik bedoel dat een
theologische faculteit ook een verkondigingsinstituut moet zijn en (ook) tot
verkondiging moet opleiden. Zij moet dat echter doen als een faculteit, niet als een
catechetisch instituut of een pastoraal centrum. Dat betekent b.v. dat zij op háár
wijze moet ‘profeteren’, d.w.z. kernvragen moet zien vóór ze algemeen onderkend
zijn, er wetenschappelijk op reageren en haar reacties verstaanbaar meedelen.
Terzake hebben vele theologische faculteiten flink wat zonden van verzuim gepleegd.
Alleen als een theologische faculteit onder het windstille watervlak of onder de hoge
golven diepere, meer fundamentele stromingen onderkent, kan zij tijdig oriënteren,
waarschuwen, bevestigen. Daartoe zijn echter enkele voorwaarden vereist:
1 Een theologische faculteit moet open staan voor wat in het volk leeft en voor
de vele wijzen waarop wie zich gelovig noemen of niet, daarop reageren. Zoals
Zuidamerikaanse theologen zich voor hun wetenschappelijk werk laten inspireren
én door de onrechtsituatie van hun continent én door de vele ateliers van kerk- en
menswording die de basisgemeenschappen zijn, zo moeten wij in
Noord-West-Europa ons ook door het volk laten bevruchten, niet om er gewoon een
intellectuele echo van te zijn of op een aantal kreten een theologisch etiket te plakken,
wel om kritisch het waardevol nieuwe te onderscheiden van het zinloze en humaan
en evangelisch dissonante en dàn een woord te spreken dat bevrijdend kan zijn,
omdat het oordeelt, misschien veroordeelt, eventueel ruimte vraagt voor verdere
ontwikkeling van wat in aanzet nog te tastend en te veelzinnig is om er iets definitiefs
over te zeggen. Maar het tastend veelzinnige moet dan wel eerst ruimte hebben
gekregen.
2 De tweede voorwaarde is, dat de theologische faculteit zelf, zowel vanuit de
kennis van de traditie en vanuit haar collegiale inzet voldoende kwalitatief toegerust
is om een oordeel te kunnen vormen, als vanuit haar eigen geloofsovertuiging
voldoende evangelische voelhorens heeft om in haar oordeel evangelische
waardenhiërarchieën te hanteren, in het besef dat deze lang niet altijd samenvallen
met die van wijsgerige stelsels of politieke opvattingen, inclusief kerkelijk-politieke.
Op deze combinatie van evangelische loyaliteit en vrijmoedigheid kom ik straks
terug.
3 Een derde voorwaarde is de zorg, besteed aan het verstaanbaar maken van
de gevonden oriëntaties, eerst en vooral naar collega's en studenten toe, maar
verder ook naar hen die verantwoordelijk zijn voor de pastoraal. Ik vermoed heel
sterk, dat die verstaanbaarheid dan verzekerd zal zijn, wanneer het theologisch
antwoord ook de zoekende, wellicht niet-christelijke Noord-West-Europese mens
als helend, bevrijdend of tenminste geloofwaardig voorkomt - wanneer het theologisch
woord heil is voor de wereld.
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Misschien vergt dit een geweldige inspanning van het academisch corps en van de
studenten. Laat me toe dat even te verduidelijken, want het is bedoeld als een
uitdaging, waarmee ik tot mijn derde stelling kom.

III Een moderne theologische faculteit legt de band tussen interpretatie
van het heilsgebeuren en het proces van eigen heel-wording van
professoren en studenten
Een echte universiteit is steeds een broedplaats en een vrijplaats geweest, een
ruimte waar men uitroeptekens uitwist en door vraagtekens vervangt, waar oude
zekerheden ontwricht worden door nieuwe verantwoorde hypothesen, waar het
verlangen naar waarheid zich door de hardste stenen heenwringt. Dat geldt ook
voor een theologische faculteit. Maar - en hier is een verschil met andere faculteiten
- een theologische faculteit kan slechts heilvol nieuwe wegen gaan als het zoeken
gebeurt in een klimaat waarin men zich tegelijk én als waarnemer én als subject en
object van het heilsgebeuren wil erkennen, of tenminste de mogelijkheid daartoe
openhoudt; m.a.w. als tenminste de klimaatbepalende meerderheid het intellectuele
zoeken naar inzicht in het heilsproces als bestudeerbaar gebeuren én het
persoonlijke en interpersoonlijke zoeken weet te verbinden tot een - steeds onvoltooid
- proces van héél-wording. Dat betekent niet dat iedereen vaste geloofszekerheid
moet hebben - wie heeft dat in alle levensfasen en zijn wij niet allen ‘wounded
healers’ (H. Nouwen)? -, doch wel dat het heilsgebeuren en de duister-lichtende zin
ervan of de twijfel eraan ieders eigen persoonswording ten diepste raken. Zoals
Karl Rahner onlangs zei (n.v.d.r.: in het interview dat we in ditzelfde nummer
publiceren): ‘Er bestaat veel theologie die de uiteindelijke geloofsbeslissing tussen
haakjes plaatst en zich gewoon binnen het domein van wetenschappelijk
registreerbare geloofsformulering beweegt, zonder zich eigenlijk echt voor de
existentiële implicaties ervan te interesseren. Met een dergelijke theologie alleen is
tegenwoordig niets meer aan te vangen’.
Om dit mogelijk te maken zijn binnen een universiteit een aantal voorzieningen
nodig, die hetzij door de universiteit zelf, hetzij door de kerkgemeenschap, hetzij
door vrij initiatief worden aangeboden. Twee ervan wil ik even suggereren:
1 de behoefte aan een waaier van gemeenschappen, zowel voor professoren
als voor studenten, waar een alternatief gelovig mens-zijn opgebouwd kan
worden, waar gezocht, gevierd, geleefd wordt, waar op mini-schaal de band
tussen evangelie en leven een heldere en hedendaagse uitdrukking kan vinden;
2 de behoefte aan ‘guru's’, die zelf hopend op zoek zijn naar God. ‘Meer dan een
wetenschap van de interpretatie, is theologie een wetenschap van de hoop’
(Geffré). Zo mogelijk binnen en in ieder geval in de buurt van een theologische
faculteit moet het concrete God-hopen in levende mensen
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aanwezig zijn.
Het theologisch onderzoek is gegroeid uit abdijen en kloosterscholen; niet zelden
ontwikkelde het zich binnen priesterseminaries, die later faculteiten werden. Steeds
had een of andere vorm van geestelijk vaderschap een belangrijke functie: de
intellectuele overdracht van wetenschap ging gepaard met een persoonlijke
begeleiding. Die bijzondere relatie van meester en leerling, die in alle grote
godsdienstige tradities voorkomt, zorgde voor een initiatie waarin het samenspel
van theologie, mystiek en wijsheid tot individuele werkelijkheid werd. Nu haast alle
studenten ‘leken’ zijn, nu het aantal studentes sterk is toegenomen, nu velen zich
als pastoraal of catechetisch echtpaar willen inzetten, is een dergelijke begeleiding
minstens even nodig als vroeger, maar ze stelt ook nieuwe eisen. Aan de meeste
katholieke theologische faculteiten gebeurt hier niets of veel te weinig. De traditionele
‘geestelijke leidsman’ heeft nog geen aangepaste vervangfiguur gevonden die uiteraard zonder de vroegere dwang en zonder academische inmenging - individuele
personen, jonge echtparen en beginnende gemeenschapsvorming spiritueel kan
begeleiden naar een gebeds- en levensstijl die nú nodig zijn. De bijdrage van een
universitaire parochie volstaat hier niet. Er moet iets bijzonders gedaan worden voor
en met hen die door aanleg en opleiding meer dan anderen geroepen zijn om aan
kerkopbouw te doen, om broeders en zusters te vergezellen bij het vinden van
wegen naar binnen en bij het verantwoordelijk en groepsmatig verbinden van ‘strijd
en contemplatie’ (R. Schutz) - want ook Dorothee Sölle zal beamen dat ‘politieke
avondgebeden’ die niet opwellen uit diepe bronnen, als holle slogans klinken.
Misschien ligt hier een functie voor een kleine contemplatieve gemeenschap als
een kristallisatiepunt dicht bij een universitaire campus. Misschien moet een of
andere vrije eremiet of een eremitisch echtpaar met wortels in de oude mystiek en
een visie op de verre toekomst zich in de buurt vestigen - als bruggenbouwers
tussen theologisch onderzoek om de eigen persoonlijke héél-wording van professoren
en studenten. Mensen die kunnen doen wat b.v. baron Friedrich von Hügel zo
treffend deed in zijn Letters to a Niece.

IV Een moderne theologische faculteit legt de band tussen
wetenschappelijke verantwoordelijkheid en kerkelijke
verantwoordelijkheid.
Een theologische faculteit is geen laboratorium op een eenzaam eiland, maar zij
ervaart een voortdurende doorstroming van andere, vroegere en bestaande
theologische faculteiten en onderzoekscentra. Als katholieke theologische faculteit
staat zij daarenboven in een creatieve spanning zowel met het plaatselijk als met
het universeel kerkelijk beleid.
De horizontale communicatie met zusterinstellingen elders en de dialoog met het
kerkelijk beleid mogen niet los van elkaar gedacht worden. Juist
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een instelling als de internationale theologische commissie is hiervan een bewijs.
Door uitwisseling en samenwerking met andere theologische faculteiten (zijn de
programma's voldoende aangepast om elders enkele semesters te kunnen
studeren?) kan het gevaar van eenzijdigheid, dat steeds gepaard gaat met de
noodzakelijke contextualisering, bezworen worden en kan tevens de katholiciteit
worden beschermd. Veel spanningen met de verticale lijn - indien dit beeld niet al
te pre-vaticaans aandoet - kunnen zo vermeden worden.
Doch alle spanningen vermijden is onmogelijk. Ook een theologische faculteit
moet loyaal conflicten aankunnen, waar deze uit wetenschappelijk verantwoord
gebruik van het vrije theologisch onderzoek ontstaan. Ook de theologie gaat meestal
slechts door conflict en spanning vooruit. Daarom is er vrijheid nodig.
Reeds in de 13e eeuw werden universiteiten onafhankelijk gemaakt van
bisschoppen en prinsen. Zij waren geen pastorale arm van de Kerk, geen politieke
arm van de Staat. Ook nu moet die academische vrijheid en de academische
diversiteit verdedigd worden, tegen de herhaalde pogingen van ‘Rome’ in om alle
7
katholieke universiteiten binnen éénzelfde strak kader te houden.
Er zijn niet alleen de mogelijke conflicten op leerstellig gebied, ook elders dient
de katholieke faculteit haar vrijheid te verdedigen. Zonder me te willen mengen in
vragen die in Nederland brandend zijn (maar ook in Montreal, Londen, Leuven,
Tübingen...), mag ik toch niet voorbijgaan aan de vraag die b.v. Henri Denis,
vicaris-generaal van Lyon, stelt: ‘Wat is de weerslag op de theologische activiteit
8
van de Kerk geweest van wat men de “brain drain” heeft genoemd?’ , het wegtrekken
van het intellect door het huwen van bekwame docenten, door gemis aan openheid
van het beleid, door daling van de kwaliteit...
Het conflict moet echter op een evangelische wijze doorstaan worden, zowel door
het leerambt als door de theologie. Een en ander is al wel verbeterd (vergelijk maar
even de censuurpraktijken van vóór de tweede wereldoorlog met de huidige), maar
nog al te dikwijls verkeren magisterium en

7
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Robert J. Henle S.J., Catholic Universities and the Vatican, in America, April 9, 1977: ‘a broad
tolerance of diversity among catholic educational institutions is absolutely necessary’. Henle,
gewezen president van de katholieke Georgetown University, Washington, was een voorvechter
en mede-opsteller van het FIUC-document van 1972, dat opkwam voor ‘de erkenning van de
academische vrijheid en de autonomie van de katholieke universiteit, niet als privileges
verleend door het Vaticaan, maar als inherent aan de aard en de functie van een universiteit
als zodanig’. Hij voegde eraan toe: ‘It would be a great disservice to the Church to attempt
to split the catholic institutions of higher learning into those stamped as orthodox by the
conservative caucus and those relegated to exterior darkness by the same caucus’.
H. Denis, Les chemins de la théologie dans le monde de ce temps, Centurion, Paris, 1977.
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theologen met elkaar op voet van gewapende vrede in plaats van als loyale partners
die elk verantwoordelijkheid dragen voor één accent binnen een gemeenschappelijke
taak.
In een opmerkelijke uiteenzetting over ‘leergezag en theologie’ (Raad van
Europese Bisschoppenconferenties, Rome, 14-18.10.1975) kwam de Franse
aartsbisschop Coffy (Albi) er ruiterlijk voor uit dat tegenover het creatief theologisch
onderzoek het leergezag zich dikwijls onwennig voelt of bedreigd. Hij pleitte voor
meer openheid tegenover het theologisch onderzoek, meer erkenning van vrijheid
en pluralisme (tot in de bisschoppelijke commissies toe), voor een grotere
ontvankelijkheid van bisschoppen en theologen tegenover de ‘sensus fidelium’
(geloofszin van de gemeente), maar ook voor meer medeverantwoordelijkheidsgevoel
bij de theologen. De twee concrete voorstellen die hij deed, verdienen in extenso
geciteerd te worden:
1 De hoeveelheid documenten door het leergezag voortgebracht is groot. Ze zijn
afkomstig van verschillende instanties: de H. Stoel, voltallige vergaderingen
van bisschoppen, bisschoppelijke commissies, afzonderlijke bisschoppen. Met
het oog op deze massa documenten rijst een precaire vraag: schaadt het grote
aantal door het leergezag uitgegeven documenten het vertrouwen in die
interventies niet?
2 In een tijdperk van onderzoek zoals het onze moet zeker worden ingegrepen
en soms krachtig, doch alleen om fundamentele zekerheden in herinnering te
brengen. Moet voor vele kwesties geen ruimte worden gelaten voor een
9
langzame, onvermijdelijke rijping?’
Deze en soortgelijke aanbevelingen ten spijt, zullen er altijd spanningen blijven
omdat zelfs de theoloog-bisschop (en hoeveel bisschoppen zijn theoloog?) de
theologie anders beoordeelt dan de theoloog tout court. Doch zulks is onvermijdelijk
en verrijkend. Misschien kan toch door meer solidariteit tussen theologische
faculteiten meer academische vrijheid verworven worden; machtsaanwending is
niet per se verkeerd, ook niet binnenkerkelijk. Misschien kan ook door meer echte
communicatie met de bisschoppen het terrein gedeeltelijk geëffend worden tot
voordeel van beide partijen.

Besluit
Bij een recente bespreking te Leuven, waarbij het toch overwegend op
sociaal-economisch en politiek Europa toegesneden Tindemans-rapport ter sprake
kwam en zich ook een discussie ontspon rond de grote samenvattende studie
Europe 2000 van de Europese Culturele Stichting, was het treffend hoe bezorgd
de deelnemers waren om de ‘andere dimensie’ van het moeizame proces van
Europa's eenmaking, nl. de visie op de we-

9

Archief van de Kerken, 31 (1976), kol. 534 vlg.
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zenlijke toekomst van de Europese mens en de zin van zijn verdere menswording.
Ligt er hier, in het vinden van een werkelijke bevrijdingstheologie voor de Europese
mens van het post-industriële tijdperk, geen taak voor al onze theologische
faculteiten? Tegen de apathie en het scepticisme, die zo snel in zelf-vernietigend
cynisme omslaan, moeten wegen van hoop gevonden worden. Daarom kunnen
theologische faculteiten zich misschien ook inspireren aan hetgeen Saul Bellow zijn
held uit Humboldt's Gift in de mond legt: ‘Ik meen het heel ernstig. De belangrijkste,
de meest noodzakelijke dingen in het leven zijn op de terugweg, zijn gedeeltelijk
verslagen. Aan dat feit gaan nu mensen dood; zij verliezen alle persoonlijk leven;
het innerlijk wezen van velen, van vele miljoenen mensen, gaat verloren... De
mensheid moet haar verbeeldingskracht terugvinden, moet het levend denken en
het echte bestaan opnieuw ontdekken, mag deze aanslag op haar ziel niet langer
dulden. Zoniet...’ Dát is, geloof ik, ‘de’ uitdaging, ook voor onze theologische
faculteiten.
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De kerk in een geseculariseerde maatschappij
Een gesprek met Karl Rahner
H.G. Koch en D.A. Seeber
1

Professor Rahner , men kan de indruk hebben dat de Kerk zich tegenover een
maatschappij die zich alsmaar duidelijker van haar schijnt te verwijderen, in diepe
radeloosheid bevindt. Wat is volgens u de oorzaak daarvan?
De relatie van de Kerk tot de haar omringende cultuur en maatschappij was in de
loop van de geschiedenis meestal veel problematischer dan we achteraf menen, al
was die relatie over het algemeen wel duidelijker dan nu. Er zijn tijden geweest
waarin de Kerk een soort vaandeldrager van de maatschappelijke en culturele
ontwikkeling was, én tijden waarin de Kerk zich tegen die ontwikkeling verzette.
Maar die ontwikkeling zelf was duidelijk omlijnd. Als de Kerk nu radeloos schijnt,
dan is dat mede omdat ook de maatschappij radeloos is. De twee horen samen en
ik vraag me vaak af of dat, vanuit het geloof gezien dan, zo verschrikkelijk erg is.
Waarom zouden juist wij, christenen, en de Kerk in een radeloze tijd op alles een
antwoord hebben, in plaats van het, samen met onze tijdgenoten, in die radeloosheid
uit te houden? En ik geloof dat we ons misschien erin zullen moeten schikken dat
de geschiedenis voortaan kleurlozer, vager en geestelijk minder sterk geprofileerd
zal zijn. Ik meen helemaal niet dat prognoses omtrent de toekomst van de Kerk
belangrijk zijn voor het geloof. Probeert u zich maar eens in te denken - om maar
een voorbeeld te noemen - in welke omstandigheden een jood in de eerste christelijke
eeuw na de vernietiging van de tempel zijn geloof in Gods beloften moest beleven.
Uiterlijk gezien was de situatie voor hem hopeloos: het heiligdom door heidenen
verwoest, het volk naar alle windstreken verstrooid, overal door andere culturen
omgeven, half verstikt. Ik bedoel: niet de toekomstperspectieven verschaffen hoop,
wel het feit dat niettegenstaande alle uiterlijke - wellicht nog toenemende onaanzienlijkheid, er nog altijd mensen zijn die in alle ernst in God geloven als het
absolute mysterie van het bestaan, mensen die hun verantwoordelijkheid onder
geen enkele voorwaarde uit de weg gaan, die

1

Dit vraaggesprek is overgenomen uit de Herder Korrespondenz, Monatshefte für Gesellschaft
und Religion, Jrg. 31 (12) Dezember 1977, pp. 606-613.
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bidden, die de dood aanvaarden. En zelfs als er niemand meer zou zijn, verduiveld,
dan doe ik God het plezier dat ik er tenminste nog ben.

Ik ben bang dat men zich te gemakkelijk troost over de ellende van de
kerk
Maar als men onze huidige situatie bekijkt, kan men toch niet anders dan een
verdergaande erosie van de Kerk vaststellen.
Dat is inderdaad zo. Men moet die situatie op een verstandige manier theologisch
interpreteren. Men zou zich een duidelijker beeld moeten vormen van wat men
onder het bestaan en de functie van de Kerk in deze wereld verstaat. Als we de
Kerk te veel zien als het enig reddende schip op de stormachtige zee van de wereld,
dan komen we in theologische moeilijkheden. Maar als we met het Tweede Vaticaans
Concilie de Kerk veeleer zien als sacrament van heil voor de wereld, dan is meteen
wellicht ook een verklaring voor de ontkerkelijking van de wereld gegeven die het
de christen makkelijker maakt niet pessimistisch te berusten en a.h.w. alleen nog
vol angst het einde van het christendom of van de Kerk af te wachten.

Die theologische interpretatie hangt in de lucht, als er geen tekens zijn die erop
wijzen dat de numerieke achteruitgang niet alles is, dat de Kerk als ‘sacrament’
levend, actief is...
Er zijn van die tekens. Bv. de Pinksterbewegingen die ook in de katholieke Kerk
bestaan. Ik zou niet zo maar lachen met hun charismatisch enthousiasme. Ik zou
ook kunnen zeggen: God zij dank melden er zich weer een paar priesterkandidaten
meer voor de seminaries. Maar tegelijk ben ik bang dat men deze hoopgevende
verschijnselen overschat en dat de ambtelijke Kerk zich daarmee wat te gemakkelijk
troost over de ellende van de Kerk in onze tijd, en daarom de moed niet opbrengt
om echt nieuwe wegen van evangelisatie in te slaan.
Ik vind het niet goed dat men soms doet alsof daarover niet eens meer vragen
gesteld mogen worden, alsof er voor veranderingen in de structuur van het ambt of
de toelatingsvoorwaarden binnen afzienbare tijd geen mogelijkheden bestaan. Maar
nog veel belangrijker lijkt me dat door die kleine hoopgevende tekens de
moeilijkheden die een echte uitdaging zijn, niet opgelost worden: het onvermogen
om te bidden, en het onvermogen om met de sacramenten iets te beginnen dat
religieus en existentieel ‘leeft’... Op dat gebied zou de Kerk heel nuchter en realistisch
moeten zijn en veel meer doen dan ze in feite doet.

Als men naar nieuwe elementen van religiositeit vraagt, wordt dikwijls verwezen
naar de ontwikkeling van kleine gemeenschappen en groepen.
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Er is inderdaad een migratie van het religieuze leven aan de gang naar minder
geïnstitutionaliseerde, minder ambtelijk geleide groeperingen en bevolkingsgroepen.
Daar is helemaal niets tegen. Waar staat immers geschreven dat alle religieuze
initiatieven, dat alle religieuze vitaliteit van meet af aan door het kerkelijk ambt
gezegend en gekanaliseerd moeten worden, zoals de bisschoppen over het
algemeen schijnen te denken?

Leidt dat niet tot gettovorming?
De initiatieven tot de opbouw van nieuwe, echt christelijke parochiegemeenschappen
van onderuit zijn zeker veelbelovend. Ook hier zou de officiële Kerk moediger en
onbevangener dan gebruikelijk moeten steunen, bevorderen, toelaten. Men moet
geen principiële tegenstelling scheppen tussen basisgemeenschappen en officieel
geconstitueerde parochies. Waarom zouden er geen actieve parochies kunnen
bestaan onder de leiding van een ietwat charismatische pastoor die de gebruikelijke
sleur van de zielzorg kan doorbreken, zodat men dan ook eigenlijk met een echte
basisgemeenschap te doen heeft? Bovendien moeten we ons de vraag stellen, of
niet juist die basisgroepen in staat zijn geïnteresseerde niet-christenen op een of
andere manier aan te trekken, en eventueel op te nemen; of gaat dat niet?

Misschien was in het verleden de kerkelijke meerderheid meer een
cultureel dan een religieus fenomeen.
Hebben zulke parochies niet veel meer kansen als ze niet alleen voor zichzelf
christelijk leven, maar als hun eerste taak zien hun getuigenis ‘naarbuiten’?
Als ze werkelijk echt actief christelijk leven, dan leggen ze natuurlijk getuigenis af.
Ik wou deze vraag ook niet alleen op de basisgroepen betrokken zien, maar ook op
de erbarmelijk weinige tekens die men echt hoopgevend kan noemen. Met betrekking
tot die kansen zou ik nuchter en kritisch de vraag willen stellen: ‘Waartoe en waarvoor
moeten die er zijn?’ Moet de Kerk de kans krijgen, in het maatschappelijk leven
opnieuw die dominerende positie te veroveren die zij wellicht ooit eens gehad heeft?
Gaat het erom dat de Kerk de kans krijgt, er niet te zeer op achteruit te gaan wat
het aantal gedoopten, kerkgangers en kerkelijke huwelijken betreft? Of gaat het om
de kans voor een echt godsdienstig leven van gebed, Godsvertrouwen, verzoening
met het leven en met de grauwe, niet erg hoopgevende en cultureel weinig
inspirerende tijd? Is het een theologisch en een voor de geschiedenis prognostisch
feit, dat ik moet streven naar een christenheid als een maatschappelijke meerderheid
in de samenleving en moet ik
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het succes van de Kerk daaraan meten? Misschien zit dat er gewoonweg niet meer
in en misschien was die meerderheid in vroegere, post-constantijnse tijden meer
een cultureel dan een religieus fenomeen.
In elk geval kan ik theologisch en vanuit het geloof het succes van de Kerk niet
meten aan de vraag in hoeverre zij in de profane maatschappij een
meerderheidspositie bekleedt.

Maar denken juist niet de leidende persoonlijkheden van de Kerk nog altijd meer in
categorieën van het klerikale milieu en van de invloed die het uitoefent op de
maatschappij en minder in categorieën van geestelijke en religieuze uitstraling?
Mag ik eerst eens een eenvoudige vaststelling doen: ook nu nog is het zo dat de
hogere kerkelijke ambtsdragers uit een homogeen en als vanzelfsprekend christelijk
milieu gerecruteerd worden. Dat zal niemand ontkennen. Ik vraag me af of het niet
mooi zou zijn als, laten we zeggen, een derde van de bisschoppen uit mensen zou
bestaan die zich, zoals een Augustinus, eerst persoonlijk door Gods genade in het
christendom hebben moeten binnenworstelen. Ze zouden waarschijnlijk een veel
grotere sensibiliteit hebben voor de vraag hoe men eigenlijk de dag van vandaag
het geseculariseerde heidendom zou kunnen verchristelijken. Dat is de vraag
waarvan onze bisschoppen 's nachts wakker zouden moeten liggen. Ik weet natuurlijk
niet wat hen in hun slapeloze nachten bezighoudt, misschien is het juist die vraag.
Maar dan zie ik daarvan te weinig concrete resultaten. Eén enkele bisschop vlug
bekritiseren of zelfs veroordelen is zeker volledig fout. Nog maar een jaar geleden
ongeveer heb ik het meegemaakt dat een vergadering, bestaande uit 80% of meer
niet-christenen, zeer sterk onder de indruk kwam van de simpele eerlijkheid en
bescheidenheid van een bisschop en zijn moed om christelijk te getuigen. Dat
gebeurt zonder twijfel meer en men mag het niet over het hoofd zien of
bagatelliseren.

Een belangrijk probleem schijnt te zijn dat men zich van kerkelijke zijde veel te
weinig ervan bewust is dat in onze generatie al, maar zeker en vast in de komende,
een volledig veranderde kerkelijkheid en godsdienstigheid beleefd wordt of ook een
volledig nieuwe wijze van onkerkelijkheid en ongodsdienstigheid.
Van nieuwe godsdienstigheid wordt wel veel gesproken. Maar is die al door het
intuïtieve en affectieve heen gegroeid tot zo'n existentiële ernst en
verantwoordelijkheid dat de vraag naar de verhouding van die godsdienstigheid tot
de Kerk hier al serieus aan de orde is? Het is zonder meer duidelijk dat vele moderne
mensen zich niet meer met een plat rationalisme tevreden stellen, zoals zovele zgn.
intellectuelen uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Hetzelfde kan gezegd
worden van hun houding t.o.v. de wetenschap en van wat haalbaar is op menselijk
en maatschappelijk vlak;
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ze staan er sceptischer tegenover, en zo komt, vanuit een nieuwe hoek, de vraag
van het religieuze opnieuw op. Maar zolang die religieuze interesse nog niet zo
radicaal geworden is dat de mensen zich ervan bewust zijn dat ze daarbij hun leven
riskeren, christelijk gesproken: dat er een eeuwig leven op het spel staat dat ze ook
kunnen verliezen, zolang betekent dit nog geen echt nieuwe mogelijkheid voor de
Kerk. De Kerk is dan hoogstens een van de vele winkels die bevrediging voor
bepaalde religieuze behoeften verkopen, misschien zelfs de speciaalzaak voor
zingeving, zoals de tandarts de specialist is voor kiespijn, maar niet de redplank
van het heil op de stormachtige zee van de wereld.
Ook van binnenuit, vanuit het christendom zelf, blijken wij meer dan vroeger
moeilijkheden te hebben met het kerkelijk karakter van godsdienst en
Godsverhouding. Er moet zeker nog veel gedaan worden om de mens ervan te
overtuigen dat zijn oorspronkelijk ervaren religiositeit, ook al is die weinig
gearticuleerd, pas in de Kerk haar echt zinvolle plaats heeft.

Niet alleen kerkelijkheid, maar ook al godsdienstigheid en geloof in het algemeen
dreigen tegenwoordig uit het bewustzijn te verdwijnen omdat men er niet meer
toekomt zich erin te oefenen.
Dat zijn natuurlijk moeilijke dingen. Vroeger was b.v. een moeder, opgegroeid in
een christelijk milieu, wegens de vanzelfsprekendheid van het christendom helemaal
niet geremd om haar gebedspraktijk bij haar kind op een alleszins aannemelijke
manier in te pompen. Tegenwoordig ondervindt zo'n moeder, ook als ze zelf
godsdienstig geïnteresseerd is, toch moeilijkheden om met haar kinderen te bidden.
Dat kan men niet uit de wereld helpen met een imperatief of met de afkondiging van
de ouderlijke verplichting hun kinderen godsdienstig op te voeden. Het
godsdienstonderricht bevindt zich in dezelfde situatie. Ook de kleinste snotjongen
heeft tegenwoordig gauw door dat vele gastarbeiders moslims zijn, dat de
Joegoslaven eigenlijk van staatswege atheïst moeten zijn, dat papa 's zondags nooit
naar de kerk gaat, enz. Dat is een waarheid als een koe.
Met de leer over de gewetensvrijheid heeft het Tweede Vatikaans Concilie
ongetwijfeld een zeer respectabele en belangrijke vooruitgang gebracht. Maar dat
maakt nu juist voor de christen het inzicht moeilijker dat hij concreet in zijn individueel
bestaan tot een geloofsbeslissing met absoluut karakter verplicht kan zijn, hoewel
andere mensen een andere beslissing of er helemaal geen nemen. De christen is
door een enorme massa andere mensen omringd die niet of bijna niet christen zijn,
maar die hij niettemin een rechtgeaard geloof, trouw aan het eigen geweten en een
reële heilskans niet ontzegt.

Heeft ook de theologie geen schuld aan het tekortschieten van de verkondiging, in
de mate dat ze zich op haar formeel wetenschappelijk terrein terugtrekt?
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Er bestaat veel theologie die de uiteindelijke geloofsbeslissing tussen haakjes plaatst
en zich gewoon binnen het domein van wetenschappelijk registreerbare
geloofsformuleringen beweegt, zonder zich eigenlijk echt voor de existentiële
implicaties ervan te interesseren. Met een dergelijke theologie alleen is tegenwoordig
niets meer aan te vangen. Een vroom gelovige professor in de theologie heeft me
eens gezegd dat men de godheid van Christus vanuit het Nieuwe Testament niet
echt kan funderen. Dan zou men evengoed Ariaan kunnen zijn. Wat men daarop
moet zeggen, dat moet juist het kerkelijk leergezag doen. Zo'n schizofrenie van
enerzijds fideïstische en anderzijds rationalistisch-wetenschappelijke aard kan op
de duur niet langer meer.

Theoretische overwegingen over de juiste taal in de theologie helpen
evenmin als voorschriften voor aangrijpende poëzie.
Waar komt het op aan als men de juiste taal in de theologie wil vinden?
Theoretische overwegingen over de juiste taal in de theologie helpen evenmin als
voorschriften voor aangrijpende poëzie. Men moet de zaak op zichzelf beschouwen
en proberen ze zo te zeggen dat men ze begrijpt en erdoor gegrepen wordt. Het
kerkelijk leergezag zou zeer veel vertrouwen moeten opbrengen en geweldig tolerant
zijn tegenover alle ernstige pogingen om de oude waarheid op nieuwe wijze te
formuleren, zodat ze niet van af het begin alweer verouderd klinkt. Want als men
aan oude waarheden een nieuwe formulering geeft, dan klinkt die in de oren van
mensen die aan de oude formulering gewoon zijn, al te gemakkelijk als een
verandering van de waarheid zelf, wat in werkelijkheid helemaal niet zo is. In zulke
nieuwe formuleringen mag men de oude begrippen niet angstvallig vermijden. Wie
het echter helemaal niet zonder die oude formuleringen kan, die bewijst dat hij langs
de mensen van nu heen praat.

Zijn er ook niet gewoon binnenkerkelijke hindernissen die de theologie niet toelaten
haar mogelijkheden positief te ontplooien? Heerst er in de geloofsgemeenschap
niet nog altijd angst voor theologische inzichten en op een andere manier ook bij
het kerkelijk leergezag, dat van de theologie meer veiligheid dan impulsen verwacht?
Omdat ze een geloofswetenschap is, moet en wil zijn, is de theologie daarom nog
geen asiel van domheid, bekrompenheid en luiheid in het denken en ontslaat ze
niemand van het stellen van de meest radicale kritische vragen. De
geloofsgemeenschap moet leren met de hele problematiek van een hedendaagse
theologie rekening te houden, ze moet weten dat de priesters ook niet alles weten
en dat onder bepaalde omstandigheden belangrijke,
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fundamentele geloofsformuleringen bijna onvermijdelijk met een amalgaam van
tijdsgebonden voorstellingsmodellen enz. gepresenteerd worden, die naderhand
onjuist blijken te zijn. De mensen moeten ermee vertrouwd gemaakt worden dat de
paus weliswaar het recht en de plicht heeft encyclieken uit te vaardigen over concrete
punten van geloof en moraal, dat die serieus gerespecteerd moeten worden, maar
dat desondanks geen garantie gegeven is dat alles wat erin staat de uiteindelijke
waarheid is. Als de christenen bij elke gelegenheid totaal onzeker worden en denken
dat men helemaal niet meer weet wat geloofd moet worden, dan zijn ze verkeerd
opgevoed.

Natuurlijk wordt van officiële zijde het ideaal van de uniformiteit te sterk
benadrukt.
Het is toch een heel moeilijke opgave, de identiteit van de Kerk en van haar
boodschap te verzoenen met de pluraliteit in de leer en het leven van de Kerk. Valt
dat niet telkens weer op, niet alleen op theologisch gebied, maar ook op ethisch,
resp. sociaal-ethisch en politiek vlak?
Natuurlijk wordt van officiële zijde het ideaal van de uniformiteit te sterk benadrukt.
Waar men pluraliteit de facto moet toelaten, doet men het met een slecht geweten.
Die twee dingen hangen tenslotte samen met een werkelijk fundamentele
onzekerheid. Als men er beter in zou slagen de christen bij te brengen waar het in
het christendom eigenlijk en fundamenteel om gaat, en dat op zo'n manier dat hij
het existentieel assimileert, dat hij snapt: hierop verlaat ik me en zonder dit kan ik
eigenlijk niet leven en sterven, dan zou men ook binnen de Kerk weliswaar niet om
het even welke mening laten verspreiden, maar er toch zeer vele dulden, ook die
welke men zelf als onjuist beoordeelt. Anders gezegd: als iemand ervan overtuigd
is dat de levende God als onbegrijpelijk geheim niettemin absoluut nabij is en zichzelf
aan ons meedeelt, als hij ten tweede zich toevertrouwt aan die vergoddelijkende
nabijheid van de barmhartige en vergevende God in de blik op Jezus, de gekruisigde
en verrezene, en als hij het ten derde als vanzelfsprekend ervaart dat dit geloof
gezamenlijk met anderen beleefd wordt in wat men de Kerk noemt, waarvan ik toch
ook zonder precieze historische onderzoekingen weet dat zij de minst onderbroken
continuïteit met de Jezus van de Oerkerk bezit, dan vind ik: zo'n mens is een
rooms-katholiek christen.

Maar als men probeert het verder in bijzonderheden over dat wezenlijke onderling
eens te worden, duiken dan toch weer moeilijkheden op...
Zeker. Alleen mag men zich dan niet te veel inbeelden en om het even welke
afzonderlijke theologische vragen voor anderen of voor zichzelf op be-
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slissende wijze, zonder verdere discussie, beantwoorden. Zo dom zou men juist in
onze sceptische en relativerende tijd waarachtig niet mogen zijn. Als iemand een
misschien heel schamel geloof bezit, dat niettemin het wezenlijke van het
christendom bevat, en als hij principieel openstaat voor de explicitering van dat
wezenlijke in de kerkelijke verkondiging, dan hoeft hij zich niet aan alle afzonderlijke
catechismusvragen of aan alle afzonderlijke formuleringen van het Credo van het
Volk Gods door Paulus VI gelegen laten liggen.

Is echter de mening niet alom verspreid dat men juist een fundamenteel sceptische
gezindheid tegen moet gaan en dat men de hele leer zo volledig mogelijk moet
presenteren, samen met de tot in de kleinste details uitgewerkte praktische
consequenties?
Dat gaat nu juist niet. Er zijn - ik zou zelfs zeggen bijna fysieke - grenzen aan de
menselijke geestelijke energie. Dat maakt dat het tegenwoordig onmogelijk is een
positieve synthese en integratie te bewerken tussen alles wat ik weet, enerzijds als
christen, anderzijds als profaan mens. Een Suárez kon nog heel de profane
wetenschap én zijn theologische kennis in een positieve synthese integreren. Dat
is tegenwoordig niet meer mogelijk, niet alleen waar het gaat om subtiliteiten van
wetenschappelijke of van godsdienstige aard, maar ook om belangrijke dingen. Om
een concreet voorbeeld te nemen: ik ben helemaal niet gewonnen voor
zielsverhuizing. Maar als ik de enorme verspreiding van deze voorstelling in het
Oosten zie en de vanzelfsprekendheid waarmee ze daar aangenomen wordt, dan
zou ik als christen, die daar zelf niets voor voelt, toch zeggen: ik weet niet zo precies
welke werkelijkheid die mij ontgaat achter die voorstelling steekt en ik weet niet zo
precies met welke existentieel effectieve beweegredenen ik hoogte kan krijgen van
iemand die zo'n leer aanhangt. Omdat het een extreem voorbeeld is kan ik daarmee
goed aantonen wat ik bedoel. Natuurlijk ben ik er als christen van overtuigd dat ik
op het ogenblik van mijn dood voor Gods gerecht kom te staan - wat ook ‘maar’ een
beeld is - op leven én dood. Maar mijn christelijke overtuiging, waaraan ik absoluut
vasthoud, is daarom nog niet zonder meer de afwijzing van de reïncarnatieleer als
iets stupieds. Hoe mijn respect voor de reïncarnatie te rijmen valt met mijn eigen
christelijke overtuiging zie ik nog niet zo goed zitten. En van dat soort dingen zijn
er vele.

Hoe sterker men de kern van het geloof existentieel kan verwezenlijken, hoe
onbevangener men kan staan tegenover de afzonderlijke leeruitspraken?
In ieder geval geloof ik dat de christen van vandaag geholpen zou zijn als hem de
zopas geschetste grondovertuiging van het christendom enerzijds en de moed tot
een sceptische relativering van zijn eigen opvattingen ander-
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zijds zou worden bijgebracht. Dat geldt ook voor de respectabele ambtsdragers en
theologen die dikwijls te zeer van eigen opvattingen overtuigd zijn. Bij vele moeilijke
dingen kan men getroost het aan de verdere individuele en collectieve evolutie van
de cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de theologie overlaten een
duidelijkere en klaardere thesis te ontwikkelen.

Het concilie heeft gesproken van de hiërarchie van de waarheden. In de verkondiging
van de kerkelijke leer wordt echter net als voorheen de ene uitspraak naast de
andere geplaatst, het zoon-zijn-van-God naast het primaat van de bisschop van
Rome, de eeuwige toekomst naast het priesterschap van de vrouw. Dat geldt ook
voor de verkondiging van de moraal, waar dan op het gebied van de seksuele moraal
zwangerschapsonderbreking zo maar naast voorhuwelijks geslachtsverkeer staat.
Als men zelf het vermogen tot onderscheiding mist, kan men moeilijk op overtuigende
wijze tot de onderscheiding van de geesten oproepen...
Over het algemeen genomen is het betekenisvolle, mooie en belangrijke woord van
de hiërarchie der waarheden min of meer een woord gebleven. Men zou echter
moeten zeggen dat niet alleen enigszins verschillende ‘hiërarchische graden’ m.b.t.
de objectieve waarheid bestaan, maar ook een existentiële hiërarchie van de
waarheid, een gerechtvaardigde verscheidenheid in de mate waarin individuen en
bepaalde maatschappelijke groepen de waarheden op existentiële wijze kunnen
assimileren.
Ik vraag me dikwijls af of we uit de ervaringen van de protestanten met hun
vierhonderdjarige geschiedenis van binnenkerkelijk pluralisme niet meer te leren
hebben dan we denken. Natuurlijk is dat pluralisme daar ook oeverloos geworden.
De oude Bultmann heeft me eens geschreven, dat hij mij dikwijls bijna om de paus
zou kunnen benijden. Wijzelf moeten eerst nog wel leren dat er een groter legitiem
pluralisme binnen het ene geloof en de ene Kerk kan en mag zijn dan we gewoonlijk
aannemen. Er zou in de officiële verkondiging niets als een gelijkberechtigde
formulering geduld mogen worden wat ondubbelzinnig tegen de gedefinieerde leer
indruist en zeker niet wat tegen het grondwezen van het christendom ingaat. Maar
dat betekent nog niet zonder meer dat men het zo zou moeten stellen dat elke
katholiek met een beetje goede wil tegenover elke waarheid van de Kerk een
positieve houding moet hebben en tot uitdrukking brengen.

Is dat uiteindelijk niet inconsequent?
Waarom zou het in de Kerk onmogelijk zijn, dat bepaalde waarheden weliswaar niet
ontkend worden, dat ze de christenen veeleer ter assimilatie in hun bestaan worden
aangeboden, maar dat ze niet altijd en overal en door iedereen in de praktijk beleefd
en gerealiseerd worden? Als iemand me komt zeggen: ik begrijp niet wat de
Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods betekent, ik kan daarmee niets
aanvangen, dan zou ik antwoorden:
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beste vriend, je hebt waarachtig geen reden om deze waarheid te loochenen, maar
als je er voorlopig niets mee kunt beginnen en je handen al vol hebt met in God en
het eeuwig leven te geloven, dan heb je volstrekt het recht je met jouw christendom
in de Kerk tevreden te stellen en hoef je niet de hele catechismus uit het hoofd te
leren en dan te doen alsof je met alles iets zou kunnen aanvangen. Zoiets is
misschien toch ook denkbaar voor grotere groepen in de Kerk.

Er zijn latente vervalsingen van het christendom die erger zijn dan
officieel vastgelegde ketterijen.
Is het niet nog veel belangrijker én moeilijker duidelijk af te grenzen waar het wezen
van het geloof ideologisch vervalst wordt?
We zouden er in de katholieke kerk veel meer rekening mee moeten houden dat er
latente, maar diepgaande vervalsingen van het oorspronkelijk christendom zijn,
waar niet aan gedacht wordt, maar die veel erger en belangrijker zijn dan bepaalde
officieel vastgelegde ketterijen. Het zou kunnen dat bv. een bepaalde conservatieve
bourgeois- of kruideniersmentaliteit, hoe weinig ze ook thematisch tot uiting komt,
een veel grotere ketterij is dan wanneer iemand beweert dat er geen engelen zijn
of dat hij zich de erfzonde niet kan voorstellen. Zoiets is heel goed mogelijk. Dat
men zo'n diffuse tijdsgebonden mentaliteit niet aan kritiek onderwerpt en ze in naam
van het christendom niet als een vreselijke ketterij verwerpt, komt misschien doordat
de officiële vertegenwoordigers van de Kerk samen met hun theologen ergens in
een domein leven waarin zulke ketterijen alleen ‘gesteriliseerd’ voorkomen. De rest
behoort tot de boze wereld, waar men in geen geval bijhoort en waartegen men het
helemaal niet meer de moeite waard vindt te protesteren.

Met zo'n houding verspeelt men natuurlijk de mogelijkheid de mensen tot wie de
verkondiging gericht wordt, aan te spreken in de situatie waarin ze zich werkelijk
bevinden. Wil men dat wel doen, waar moet men dan beginnen te zoeken om de
mens in zijn huidige situatie te vinden?
Ik ben helemaal geen voorstander van een ‘horizontaal’ christendom. God, zijn eer,
het rekenschap afleggen over zijn leven voor het goddelijk gerecht, de hoop op het
eeuwig leven, Jezus Christus, de gekruisigde en verrezene, blijven de eeuwige
centrale thema's van het leven en de verkondiging van de Kerk. Maar zou het toch
niet kunnen dat de officiële vertegenwoordigers van de Kerk, als ze in leer en praxis
nog veel duidelijker en radicaler voor gerechtigheid in de wereld zouden opkomen
tegen een alom verspreid kleinburgerlijk egoïsme in, als ze dus in die zin meer
‘politieke theologie’
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zouden bedrijven, ze ook vlugger voor hun laatste waarheden gehoor zouden vinden
bij die mensen op wie het morgen zal aankomen, te meer daar het gebod van de
naastenliefde naar het woord van Jezus gelijk is aan dat van de liefde tot God? Het
is toch merkwaardig dat de Kerk zegt dat ze er rekening mee houdt dat ‘de wereld’
haar boodschap voor dwaas en verouderd aanziet. Moet zij dan bij haar verkondiging
zichzelf niet kritisch de vraag stellen of haar leer van gerechtigheid en liefde niet te
krachteloos en abstract gepresenteerd wordt wanneer die leer geen enkele
tegenspraak ondervindt?
Vert. Arlette De Bevere
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Het theater van Robert Wilson
Waanzin onder controle
Carlos Tindemans
De Amerikaan Robert Wilson, sedert 1960 bezig met bewegingstherapie voor
hersenbeschadigde kinderen, heeft sedert 1969 zijn bewustzijnsoefeningen in het
openbaar getoond in urenlange theaterspektakels. Deze produkties verschillen
onderling niet sterk van elkaar; telkens neemt hij complete onderdelen over in de
volgende voorstelling. Schikken en herschikken. Niet de plot, het verhaal heeft
voorrang, wel de ritmiek van demonstratie en perceptie.
Dit soort theater valt niet los te koppelen van zijn therapeutische oorsprong en
opzet. Vrije expressie van de deelnemers staat voorop; theatrale techniek wordt
niet aangeleerd of opgedrongen. Wel is Wilson voortdurend bezig met gevoeligheid,
zelfontdekking, bewustzijnsvorming. Zijn gezelschap bestaat dan ook niet uit een
stilistisch-coherente groep; iedere uitvoerder behoudt het recht zijn eigen aard
expressief naar buiten te brengen. Elke ‘acteur’ krijgt de gelegenheid als individueel
wezen te functioneren.
Dat kan natuurlijk niet zonder enige discipline. Wilson steunt fundamenteel op de
dans; de principes van Merce Cunningham bepalen voortdurend zijn bewegingscode.
Principieel gaat het om het vinden van een bovensubjectief ritueel waarin de
persoonlijke tekorten van het individu weggewerkt worden in de groepsgebonden
uiting. Zo ontstaat energie, dynamisme, ‘leven’. Het spastische wordt opgevangen
in een onvervangbaar idioom. Een geschonden wereld geeft toegang tot gave
paradijzen. Innerlijke blessures leiden, in de kunst, tot direct contact.

Ritme
Hét kenmerk van Wilsons voorstellingen is het ritme. Alles verloopt in een
tergend-traag tempo; slow motion als natuurlijke dynamiek. Een eenvoudig gebeuren
als lopen over de scène wordt gerekt tot een minutenlange activiteit; elk teken van
zelfstandig handelen krijgt een bewustzijnsnadruk die het normale gedragspatroon
opheft. Elke handeling wordt opgedeeld in haar procesverloop, haar intentie en haar
resultaat, zowel voor de speler als voor de Gestalt-constructie van de scène en de
voorstelling. Dat heeft
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vérstrekkende gevolgen voor de toeschouwer. Alle vertrouwde
alledagsgewaarwordingen blijven uit; elke vertrouwde actievorm krijgt op een andere
manier gestalte dan wij gewend zijn. Onze perceptie moet zich omschakelen,
aanpassen. Onze theaterbagage wordt leeggehaald; de gewone kijkgewoonte doet
het niet langer. Toeschouwer-zijn wordt opnieuw een avontuur.
De spanning van het gebeuren, die in het theater doorgaans afhangt van de
snelheid waarmee actie op de scène en reactie in de zaal in elkaar haken, valt hier
weg; de betekeniswaarneming wordt verlegd van de globale continuïteit van de
beelden-reeks naar de gebeurende continuïteit van de beeldfragmenten. Elke
beeld-ing door een speler wordt een uitgebreide compositie waarin ieder onderdeel
uitvoerig waar te nemen is; de toeschouwer krijgt een gedecoupeerde, in zijn
opbouwdeeltjes uit elkaar gelegde totaliteit van op zichzelf erg simpele handelingen.
Die aandacht gaat naar het samenvoegen in het bewustzijn zelf van de diverse
fasen. De wereld van het complexe moment ruimt plaats voor het moment van het
continue nu. Dat heeft consequenties voor de perceptie van de speler zelf. De
eenzijdige concentratie op het samen-spel van afgewerkte onderdelen tussen de
acteurs houdt op; de deelnemer heeft nu tijd en gelegenheid om de andere te
observeren, om in contact te treden. De mentale situatie op de scène en de
gewijzigde toeschouwersrelatie tot het gebeuren op de scène maken samen een
revolutionair theaterpatroon uit.

Inhoud
Een plot kent Wilson niet; er wordt geen verhaal verteld. Uiteraard is het geheel van
vaak nachtenlange voorstellingen (Queen Victoria drieëneenhalf uur, Stalin twaalf
uur, Ka Mountain zeven dagen en nachten, Einstein vijf uur, My Patio dan weer
negentig minuten) doorspekt met incidenten, vertelkernen, demonstraties, maar die
worden niet logisch-chronologisch met elkaar verbonden. Al deze fragmenten
bestaan slechts in hun beeldkarakter; het resultaat is een caleidoscoop, in detail
uiterst persoonlijk op de acteurs ontworpen en betrokken, als geheel een visie op
de verminkte, neurotische wereld. De beeld-momenten zijn tableaux-vivants-achtige
trage sequenties; de acteurs spelen er geen gepersonaliseerde rol in, ze blijven
veeleer gebruikt als materiaal, de mens evenzeer als het decor of het licht of de
aankleding. Daarom ook is het mogelijk tientallen figuranten in een voorstelling op
te nemen zonder de interne eenheid aan te tasten. De plastische esthetica ligt vlak
bij het surrealisme, met de dromige figuren van een Paul Delvaux en een René
Magritte (of moet je toch aan Fellini denken?). Deze herkenbare ontleningen worden
citaten van een andere kunstrealiteit, theatrale uitschilderingen van plastische
processen; de lichamelijke uitvoering (body language als essentieel instrument)
verleent een nieuwe schok-
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kracht, in presentatie en in interpretatie. Max Ernst mag dan niet meer zo nieuw
zijn; als je zijn collages over de scène ziet schrijden, krijgen ze een nieuwe
bevrijdende potentie. De beelden zijn niet gesloten, niet hermetisch; de blik van de
kijker wekt ze tot begrip als hij erin slaagt in hun binnenste en in hun motivering
door te dringen. Wilson biedt geen zelftevredenheid aan, geen vrijblijvend spel met
fraaie statische schoonheid; zijn citaten lopen samen in een centrum van betekenis
die een opstelling tegenover het verschijnsel wereld inhoudt. Geen kreten, geen
protest tegen de schending, geen verontwaardiging tegen een ontaarde schepping;
enkel, in urenlange herhaling, een beroep op begrip, een appèl op menselijke
verandering, een verzoek aan het geweten om de intrinsieke eenvoud van de
menselijke persoon te respecteren op alle niveaus van zelfexpressie. Als je in de
mens blijft geloven, krijgt de wereld kleur en adem, krijgt zij functie en zin. Via dit
theater.

Instrumenten
Van welke theatrale middelen Wilson gebruik maakt, zal uit het voorgaande al wel
duidelijk zijn: ruimte en tijd. De tijd drukt zich niet alleen uit in de speelduur, maar
vooral in de volstrekt andere behandeling van het ritme. De ruimte wordt gehanteerd
in twee bestaansvormen, die van de effectieve scenische ruimte en die van de
dominante imaginaire ruimte.
Met de tijd bereikt Wilson ongeloofwaardig-mooie effecten, altijd toch ook ingenieus
en zelfs cerebraal. Alle voorstellingen zijn opgebouwd op contrasten; deze contrasten
worden echter niet door de acteurs aangebracht (tenzij in hun functie van
executanten). Zo kunnen er taferelen lang ijzigtrage bewegingen worden uitgevoerd
die slechts heel even worden doorkruist (nooit door- of onderbroken) door een
personage dat een heel ander ritme volgt; de toeschouwer moet het waarom hiervan
maar raden en komt pas zo iets dichter bij de algemene betekenisintentie. Andere
personages doen de hele voorstelling lang helemaal niets; zij houden zich
onbeweeglijk op voor- of achtergrond, zitten te zijn in een doorgaans volstrekt
absurde omgeving. Het contrast ligt dan op het verschil tussen de bezige figuur en
de tot absolute stilte versteende figuur; beide interactiepatronen maken de
identiteitstaal van Wilsons theatercode uit. Met dergelijke beelden legt hij de
toeschouwer de verplichting op, geleidelijk naar zijn ideeën over te komen, begrip
te vormen. Daartoe is het dan nodig dat de voorstellingen zo onmogelijk lang duren.
1
Er zit ook iets van Peter Schumanns Bread & Puppet in de naïeveteit, de onschuld,
de spontaneïteit van de figuren; onhandigheid wordt meteen

1

Begin juni 1978 in Nederland en België te gast alsmede laureaat van de Erasmusprijs die
aan het poppentheater werd toegekend.
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ingebouwd als een persoonlijk kenmerk van de acteur, wordt een troef, verliest haar
kritiseerbare bijfunctie, wordt een vitaal onderdeel van een eigen wereld. Wilson
speelt bewust op de ongeschoolde, wazige ontoereikendheid van zijn
mensenmateriaal. Zo beklemtoont hij voortdurend de discrepantie tussen de reële
tijd-in-de-zaal en de beleefde tijd-op-de-scène. Bij de ongewone, gerekte ritmiek
van de handeling neigt de toeschouwer normaal tot een groter bewustzijn van de
reële tijd; bij Wilson ontstaat er een verzadigingspunt waarin deze twee belevenissen
elkaar bevechten. Telkens weer zet zich de scènetijd door; de zaal verdwijnt en de
scène domineert. Op dezelfde wijze ‘de-realiseren’ zich de gebaren; ze worden
geen uitingen van concrete handelingen, ze vervormen zich tot niet-significante
bewegingen, ze automatiseren zich in een positieve zin, terwijl, gek genoeg, alle
externe aspecten van de be-tekening, van de betekenis-projectie bewaard blijven.
o

Robert M. WILSON (pseudoniem Byrd Hoffman), 04.10.1944 Waco, Tex.
Studie plastische kunsten, artistiek directeur Byrd Hoffman Foundation
(1970-'75). Obie Award (regie), 1974.
Produkties en eigen teksten: Dance Event (1965), Solo Performance (1966),
Theatre Activity (1967), The King of Spain (1969), The Life and Times of
Sigmund Freud (1969), Deafman Glance (1970), Program Prologue Now,
Overture for a Deafman (1971), Overture (1972), Ka Mountain and Gardenia
Terrace (1972), King Lyre and Lady in the Wasteland (1973), The Life and
Times of Joseph Stalin (1973), A Mad Man a Mad Giant a Mad Dog a Mad
Urge a Mad Face (1974), The Life and Times of Dave Clark (1974), ‘Prologue’
to A Letter for Queen Victoria (1974), A Letter for Queen Victoria (1974), The
$ Value of Man (1975), Einstein on the Beach (1976), I Was Sitting on My Patio
This Guy Appeared I Thought I Was Hallucinating (1977).
In Nederland was te zien Deafman Glance (1971), in Nederland en België
Einstein on the Beach (1976) en I Was Sitting on My Patio (1978).

Alleen maar gebaren-maken volstaat natuurlijk niet om ‘zin’ over te dragen; elk
gebaar moet in relatie met andere gebeuren, een keten vormen door het ritme, door
het klikken, door de compositie, door de intensiteit. Dat gebeurt bij Wilson nooit van
de eerste minuut af; de toeschouwer moet noodzakelijk zijn acclimatisering
doormaken, moet achter de motorische intentie van de beeld-produktie komen. Wat
eerst automatisch registreren van stukgehakte totaliteit blijft, groeit stilaan dichter
naar de eigen systeemsamenhang toe. Na drie uur ben je de fysiologische
waarneming van alledag wel kwijt; op dat moment speculeert Wilson om eindelijk
zijn eigen interpretatie van het bestaan ter beschikking te stellen. De acteur werkt
niet op het publiek in; er wordt op de toeschouwer niet ingespeeld. De
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toeschouwer wordt in zijn zetel geplant en moet dan vanuit zijn eigen vermogen op
de voorstelling afkomen. Kan hij dat niet, dan is dat jammer; kan hij dat na verloop
van tijd wel, dan is hij zelf een deel van de scenische realiteit. Zo simpel is dat. Maar
tevens aartsmoeilijk.
Het spektakel legt dus zijn eigen taal op. Je begrijpt ze pas na een ontdekkings-tijd.
Dan zie je alles niet meer op dezelfde wijze als bij het begin en bij het slot. De
toeschouwer groeit en groeit. Dan zie je wat de acteurs verrichten: een stap zetten,
een arm opheffen, een vinger bewegen, even het profiel verschuiven. Minuscule
handelingen worden gigantische activiteiten. Iets van de Happeningtechniek zit daar
nog aan vast. Met dit enorme verschil, dat Wilson zijn persoonlijke universum over
de scène stort; het is geen gratuïete verstoring van een kijk-gewoonte die alleen
het stereotype van ons kijken wil accentueren. Je moet hier als toeschouwer kijken
en medebeslissen; leg je je eigen perceptiegewoonten af en neem je de zijne over,
dan zit je in de voorstelling, zoniet blijf je er buiten. Dit kijkersdilemma heeft hij b.v.
uitgedrukt in Deafman Glance. In de diafane dromerigheid van de aanvangstaferelen
treedt er regelmatig, helemaal achteraan op de scène, in een andere ruimte-tijd,
een lange-afstandsloper op, ellebogen tegen de ribben, sportshirt. Deze man vecht
tegen het horloge; dat is de zin van zijn handelen als atleet. Hij heeft wel ongelijk,
hij begrijpt niets van de blik van de dove die de titel aangeeft. Hij is er om de antithese
tot het wonder van die blik te vertegenwoordigen; hij lijkt wel heel sterk op de
toeschouwer die, het koste wat het wil, de sleutel van de gedemonstreerde dromen
wil vatten, die in de zaal voor zich uit zit te staren en zich alsmaar afvraagt wat dit
nu voorstelt.

Betekenis
Een ander kenmerk van Wilson is dat hij de lineariteit van de voorstelling opgeeft
en die vervangt door een veelvoud van handelingen, die simultaan een zelfstandige
uitbeelding krijgen, zonder dat ze automatisch in elkaar verweven worden. Ook dit
verontrust de kijker in hoge mate; hij kan het niet bijhouden, er gebeurt te veel in
één oogopslag. Toch is dit strikt psychologisch realisme; ook in het dagelijks leven
vangen wij gelijktijdig een oneindig veelvoud van indrukken op en we slagen er
evenmin in ze alle op hetzelfde perceptiemoment gestructureerd als een geheel te
plaatsen en betekenend te maken. Juist hier zijn dan weer het trage ritme en de
verbrokkelde handelingspresentatie onmisbaar om dit spiegel-beeld van de wereld
te wijzigen in een surrealistisch kunstabstract.
In Overture verdeelt Wilson het scenische vlak in verschillende zones. Dat gebeurt
niet met waarneembare grenzen, met b.v. decorstukken; de acteurs banen zichzelf
operatiegebieden af die ze met hun bewegingspatronen niet overschrijden. De
afscheiding ligt bovendien horizontaal ten opzichte van
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de toeschouwer, zodat de figuren, in het bekende tergend-trage tempo, van rechts
naar links of van links naar rechts voor zijn ogen voorbijschuiven, melopee-achtig.
Tussen de zones onderling is er geen contact; door het principe van de simultaneïteit
voltrekken er zich verscheidene handelings-fragmenten die niet alleen zonder relatie
tot elkaar staan maar waarin de diverse acteurs elkaar zelfs niet opmerken. De
in-beeld-gebrachte noncommunicativiteit. In dit autistische proces concentreert zich
de acteur uitsluitend, maar dan ook uiterst intens, op al wat hij (zij) zelf op dat ene,
ondeelbare ogenblik bezig is gestalte te geven.
Deze puzzle-wereld is uitermate gecompliceerd. Wilson geeft niet alleen hiëratische
kiekjes, gedeconstrueerde handeling, abstracte beweeglijkheid; hij werkt b.v. ook
met het licht vanuit een negatieve techniek (contra-effect of zelfs Scherenschnitt).
Inventiviteit in het traumatische, zeker ook het manipulatorische (b.v. de belichting
vanuit de orkestbak, zodat de scène een fotonegatieve impressie geeft), demaskeert
in eindeloze herhaling de clichés van onze dagelijkse omgeving; een
overwegend-stomme en voor onze zintuigen ook nog statische, nagenoeg immobiele
wereld, steunend op de introspectie, wordt geplaatst tegenover een externe
praatzieke wereldbeleving die de toeschouwer als de ‘normale’ kent. Het gebeuren
op de scène wordt pas zin-vol als het zin-ledig blijft; de intentie is gericht op het
leeglopen van betekenis. De gebaren worden schoongemaakt, ontdaan van hun
utilitaristische patina; een stofzuiger dient niet om stof te zuigen, een telefoon niet
om met iemand te praten, e.d. En zelfs hun eventueel expressieve of symbolische
(nieuw te winnen) functie blijft ondoorgrondelijk. We zijn terechtgekomen in een
wereld waarin de ‘signifiants’ bestaan zonder ‘signifiés’. Is dat wellicht Wilsons
boodschap?
We leven in een beschaving die door de technologie wordt beheerst; we krijgen
voortdurend gesloten, voltooide, niet meer creatief hanteerbare tekens opgelegd.
Deze tekens verstarren dan ook meteen tot clichés, maken zich meester van ons
voelen en denken. Het natuurlijke talent tot verbeelden raakt verstikt, wordt overbodig.
Wilson zet in zijn theater een strategie op die ertoe in staat is onze creatieve potentie
en de zin tot beeldvorming weer actief te maken; daartoe moet hij eerst ruimte
maken, leegte scheppen, het vertrouwde afgooien, vertrekken van het nulpunt. Eerst
opnieuw leren waarnemen waaruit onze gewoontehandelingen bestaan; pas dan
kunnen we er wellicht iets aan doen. De gewoonteperceptie wordt in dit theater
fundamenteel gebruskeerd; Wilsons code krijgt daardoor een dialectisch fundament.

Wat zit ik in het theater te doen?
Wat heeft Wilson in deze periode bereikt? In het jonge theater, dat weg wil van de
reproduktie-esthetica van welke makelij ook, is zijn methode van
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contact leggen met de toeschouwer uniek. Op geen ogenblik richt hij zich rechtstreeks
tot het publiek, met het woord niet en evenmin met de handeling; hij doet geen
beroep op de zaal om zich te integreren in het gebeuren, subtiel niet en evenmin
brutaal. De toeschouwer wordt volledig in eer hersteld als kijker; de zintuiglijke
functie van het publiek domineert het gebeuren. De acteurs doen geen inspanning
om met het publiek contact te krijgen. De toeschouwer wordt naar zichzelf verwezen,
op zichzelf teruggeworpen; hij houdt niets anders over dan wat hij vanuit zijn
waargenomen indrukken over de oppositie tussen acteur en kijker afleiden kan.
Door deze principiële non-communicatie met de toeschouwer en door de lange
speeltijd komt de toeschouwer er noodzakelijk toe in de loop van de voorstelling
zelf zich af te vragen wat hij als toeschouwer in het theater zit te doen. Daar ligt
finaal het trefpunt van Wilson; daar pas zet zijn werk-intentie zich om in een
functioneel effect, de toeschouwer gaat bij zichzelf vragen stellen over het theater.
Hij geeft zichzelf de opdracht, op een bewuste wijze in zijn eigen leven de intentie
van de theatermaker actueel te maken, in de gebeurende tijd bewust te beleven.
Het theaterproces, die interactie tussen intentie, demonstratie en effect, voltooit zijn
structurele cirkelgang; de labiliteit van de individuele perceptie, kenmerk van de
meeste theatervoorstellingen, wordt bij Wilson vanuit de kenmerken van zijn
theatercode zelf opgeheven. Weinige theatermakers kunnen zich op dergelijke
perfectie beroemen.
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‘Bevrijding van de theologie’ en Rhodesië
Antwoord van de Rhodesische bisschoppen
Richard Randolph S.J. (Secretaris Rhodesische
Bisschoppenconferentie)
Roger Riddell S.J. heeft twee artikelen geschreven (die beide in Streven zijn
opgenomen, Red.) De Bevrijding van de theologie, Streven, februari 1978 en
Bevrijding van de theologie, toegepast op Rhodesië, maart 1978. Hij wil met zijn
artikelen, naar zijn eigen zeggen, twee dingen: uitleggen hoe Segundo de theologie
benadert en welke conclusies men kan trekken uit een dergelijke benadering; en
dan deze benaderingswijze toepassen op de houding die de Kerk in Rhodesië heeft
ingenomen.
Het is niet onze bedoeling kritiek te leveren op de theologie van Segundo of op
de toepassing daarvan op Rhodesië. Wij richten onze aandacht hier alleen op een
paar beweringen van Riddell in zijn postscriptum (blz. 500), waar hij de Pastorale
Richtlijnen van de Bisschoppen, The Road to Peace (Mambo Press, Gwelo,
Rhodesia, 1976) bestrijdt.

1 Riddell zegt van de Bisschoppen: ‘... zij weigeren een analyse te maken
of te gebruiken van de sociale, economische en politieke situatie...’
Hier is de analyse die de Bisschoppen maken van de Rhodesische maatschappij:
De situatie in Rhodesië is onzeker. Voor velen is ze angstaanjagend geweest.
Maar ondanks de frustraties en de angsten zijn er hoopvolle tekenen voor de
christenen die in deze tijden van beproeving leven. Als christenen geloven we dat
de wereld Gods wereld is; en dat Hij zich ermee bemoeit en de mens de macht geeft
haar te veranderen in een wereld van broeders.
De laatste jaren is het besef van de eigen identiteit gegroeid in de meeste sociale
en rasbepaalde groepen in dit land. Dit bewustzijn heeft een wereld van steeds
toenemende verwachtingen opgeroepen, hoewel die niet altijd duidelijk aan te geven
zijn. Dit zijn enige punten waarin dit bewustzijn zich manifesteert:
- De mensen kunnen zien dat tot nu toe de gang van zaken op sociaal en politiek
gebied ontworpen en in elkaar gezet is door een handjevol mensen en
hoofdzakelijk ten voordele van een geprivilegieerde minderheid.
- Mensen willen niet over het hoofd gezien worden. Vooral de Afrikaanse
maatschappij wil haar tegenwoordigheid en eigen karakter duidelijk la-
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ten merken. Vele jaren lang heeft men er totaal geen aandacht aan geschonken
of ze alleen gezien als een instrument voor de heersende klasse of een
bedreiging daarvan.
De gevoelens en de behoeften van de Afrikaanse burgers zijn tot nu toe altijd
uitgelegd en vertold door Europese leiders. Maar de Afrikanen hebben het
gevoel dat ze niet langer de bemiddeling van Europeanen nodig hebben om
de wereld te vertellen wat ze denken en wat ze willen.
De Afrikaan is er zich steeds meer van bewust dat hij gedegradeerd is tot niet
meer dan een produktiewerktuig, een ding in de consumptiemaatschappij.
Hoewel het land snel gegroeid is, hebben geld en economische ontwikkeling
geen wederzijds respect en menselijke waardigheid gebracht; integendeel, zij
hebben in feite bijgedragen tot het verslechteren van de menselijke relaties.
De mensen vragen niet langer een aandeel in de economische vooruitgang,
maar de kans om actief die vooruitgang tot stand te brengen en architecten te
worden van hun eigen geschiedenis.
Als gevolg van deze bewustwording is er een groeiende ontevredenheid
geweest in het land, vooral onder de jeugd. Het kan wel zijn dat sommigen van
de mensen die protesteerden, niet precies wisten wat zij wilden, maar zij waren
heel duidelijk in wat ze verwierpen, nl. te leven in een maatschappij die hun
de fundamentele rechten ontzegt.
Afrikanen weigeren nog langer als onmondige kinderen te worden behandeld
of zoet gehouden te worden met slogans en propagandaleuzen. Zij zijn zich
bewust dat ze volwassenen zijn en best in staat hun eigen beslissingen te
nemen.
Het geweld dat zich over ons land heeft verbreid, kan worden verklaard door
dit groeiende bewustzijn. Rassendiscriminatie kan de grondslag niet zijn van
echte vrede. Wij zijn zeer bezorgd over het mislukken van pogingen om die
rassendiscriminatie en andere oorzaken van geweld weg te nemen. Men heeft
de vrede geblokkeerd en een stijgende vloedgolf van haat heeft dit land
bedreigd. Iedere dag is er onschuldig bloed vergoten. Veel mensen die zich
onderdrukt voelen, vragen zich af of het christelijk geloof het antwoord kan zijn
op hun verwachtingen. Heeft de christelijke boodschap iets te zeggen met
betrekking tot de praktische problemen van de strijd om rechtvaardigheid en
vrede? Kan iemand christen zijn zonder zich te moeten inzetten voor een
verandering van de maatschappij?

Heel weinig gelovigen zijn nu nog bereid aan te nemen dat een onrechtvaardige
orde onvermijdelijk is, laat staan door God gewild. Dat brengt veel mensen ertoe
nieuwe inzichten in het geloof te zoeken. Terwijl sommigen heel onlogisch hun
geloof opgeven met het excuus dat het geloof een obstakel is voor de bevrijding
die ze nastreven, proberen anderen in het Evangelie de richtlijnen te vinden voor
een rechtvaardige maatschappij, en de moed die ze nodig hebben om deze richtlijnen
in praktijk te brengen.
Heeft de Kerk iets te zeggen dat degenen kan bemoedigen die onrecht-
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vaardigheid ondergaan en vechten voor de erkenning van hun mensenrechten?
Een paar maanden geleden zei Paus Paulus VI het volgende: ‘De Kerk heeft de
plicht openlijk op te komen voor de bevrijding van miljoenen mensen... bij de geboorte
van deze bevrijding te helpen, er op toe te zien dat die er komt en zeker te stellen
dat die bevrijding volledig is’ (Evangelii Nuntiandi, 30).

2 Riddell zegt: ‘De Bisschoppen hebben in detail aangegeven welke
opties voor Rhodesië openstaan... Zij (de Bisschoppen) weigeren welke
ideologie ook te steunen die werkt aan het verwijderen van die
onderdrukking.’
De Bisschoppen hebben vier opties voorgelegd. Zij ondersteunen de eerste, een
democratische welzijnsstaat. Hier is hun blauwdruk voor een Rhodesische regering,
hun ideologische optie:
Naast geloof en liefde tot God vraagt vrede ook dat wij alle mensen als onze
broeders liefhebben. Liefde komt tot stand door respect en rechtvaardigheid; en
rechtvaardigheid is zelf weer de manifestatie van respect. Omdat hij een kind van
God is, heeft de mens rechten; daarom alleen al heeft hij het recht gerespecteerd
te worden. Hij heeft het recht geboren te worden, te eten, deel te nemen aan
beslissingen die zijn leven raken, een gezin te stichten en groot te brengen, te
geloven, te hopen en lief te hebben. Tenzij deze rechten erkend worden én zeker
gesteld, zal er geen vrede zijn. Ieder mens, zowel zwarte als blanke, heeft een recht
op leven. Het zou van geen enkele regering getolereerd kunnen worden dat zij er
aanspraak op zou maken vast te mogen stellen wie dit recht hebben en hoeveel
kinderen men mag hebben.
Er moet een begin gemaakt worden om de goederen van deze wereld
rechtvaardiger en billijker onder al de volkeren te verdelen; en in ieder land eerlijker
onder alle bevolkingsgroepen. Als mensen honger moeten lijden, laten we dan
samen hongerlijden. De geprivilegieerde happy few mogen hun goed gevulde
provisiekast niet verdedigen door anderen de overvloed te onthouden die ze zouden
kunnen hebben (Rede van Paus Paulus VI tot de Verenigde Naties, 4 oktober 1965).
De verantwoordelijkheid het leven door te geven ligt bij de ouders en bij hen
alleen. Het is een verantwoordelijkheid die ze moeten uitoefenen, altijd en uitsluitend,
binnen het kader van wettige middelen.
De mens heeft een recht om te eten. Als een mens hongerig wordt, wordt Christus
hongerig. Als iemand hongerig is omdat hem voedsel geweigerd is, wordt Christus
afgewezen (zie Mt. 25, 31-36).
Buitensporige ongelijkheden op economisch en sociaal terrein zijn de voornaamste
oorzaak van spanningen tussen individuen en groepen. Zij vormen een constante
bedreiging voor de vrede van een land. Het is een persoonlijke en een
gemeenschapsplicht deze bedreiging van de vrede uit de weg te ruimen.
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Als een land economisch vooruit wil gaan, moet het een eerlijk deel van zijn bronnen
aan iedere inwoner geven. Het land heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor
de onderontwikkelde gebieden of sectoren van de economie om de economische
en sociale ongelijkheid uit de weg te ruimen of te verminderen. Al zouden de privé
en persoonlijke daden van naastenliefde nog zo hoog oplopen, zij kunnen nooit de
daden van rechtvaardigheid van de gemeenschap vervangen die de
verantwoordelijkheid vormen van de staat en van zijn meer gefortuneerde burgers.
Paus Johannes XXIII heeft gezegd: ‘overwegingen van rechtvaardigheid en
billijkheid kunnen soms eisen dat degenen die de macht hebben, meer aandacht
besteden aan de zwakkere leden van de maatschappij, als ze zien dat dezen in het
nadeel zijn wanneer het er op aankomt hun eigen rechten te verdedigen en hun
rechtmatige aanspraken naar voren te brengen’ (Pacem in Terris, 56).
De mens heeft recht op zijn fysieke en morele integriteit. Hij mag niet onderworpen
worden aan fysieke martelingen of aan vernederende straffen of aan angstaanjaging.
Martelingen mogen ook niet gebruikt worden om hem te laten zeggen wat hij niet
wil zeggen en wat schade zou berokkenen aan hemzelf of aan anderen.
Deze handelwijzen hebben een schandelijke geschiedenis - zelfs in kerkelijke
kringen - en ze zijn thans nog in zwang. Zoals Paulus VI opmerkte: ‘Geen enkel
land is zonder schuld wat de mensenrechten betreft’ (Bisschoppensynode 1974).
Zeker, er zijn landen die ‘de splinter zien in het oog van de ander’ en ‘de balk in hun
eigen oog’ niet opmerken (Mt. 7, 3). Wat er ook voor verklaringen voor mogen
worden gegeven, dit soort praktijken dient te verdwijnen. We kunnen de theorie dat
‘het doel de middelen heiligt’ niet aanvaarden. We kennen de schandelijke dingen
die dit beginsel heeft teweeggebracht in die landen waar het systematisch werd
toegepast. Zelfs als het efficiënt zou zijn, kan het nog niet getolereerd worden: elk
middel dat wordt gebruikt, moet in zichzelf moreel te rechtvaardigen zijn; en slechte
middelen kunnen alleen maar tot een moreel slecht doel leiden.
Paus Paulus heeft het recht van de mens om zich te ontplooien, om zich volledig
te realiseren aangegeven: ‘In de bedoeling van God wordt iedere mens geroepen
om zich te ontplooien en tot vervulling te komen, want elk leven is een roeping. Bij
zijn geboorte wordt aan iedereen in de kiem een stel geschiktheden en kwaliteiten
meegegeven die hij tot vervulling moet brengen’ (Populorum Progressio, 15).
Volledige ontplooiing betekent ontplooiing van de hele mens en van ieder mens,
uit minder humane omstandigheden naar omstandigheden die meer menselijk zijn.
Wat is minder humaan? Het gebrek aan materiële middelen die noodzakelijk zijn
om te kunnen leven; de morele tekortkomingen van diegenen die zich laten leiden
door egoïsme; onderdrukkende maatschappijstructuren met hun misbruik van rijkdom
en macht en hun uitbuiting van
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de werknemers.
Wat is meer menselijk? Vermeerdering van kennis; vermeerdering van cultuur;
vermeerdering van respect voor de waardigheid van anderen; samenwerking aan
het gemeenschappelijk welzijn en aan de vrede; respect voor de hoogste waarden
in het menselijk leven; geloof en liefde als participatie aan het leven van God zelf.
Niet slechts bepaalde enkelingen, maar alle mensen en alle gemeenschappen
zijn geroepen tot de aangegeven volheid van ontplooiing, die dus een recht en een
gemeenschappelijke taak is voor alle mensen.
De mens heeft recht op voedsel. Maar de mens heeft terecht honger naar andere
dingen. Werk is er niet alleen om de prijs van het voedsel te kunnen betalen. De
mens heeft een verlangen en een recht om deel te hebben aan het openbare leven.
In het Evangelie haalt Christus de Bijbel aan: ‘De mens leeft niet van brood alleen’
(Mt. 4, 4).
Paus Paulus VI zegt: ‘Een van de eisen van de moderne mens is een grotere
deelname aan de verantwoordelijkheid en aan het nemen van beslissingen. Dit
gerechtvaardigde verlangen komt duidelijker naar voren naarmate het peil van de
cultuur stijgt en het vrijheidsbesef tot ontplooiing komt... (Octogesima Adveniens,
47). Er komt een tijd in de ontwikkeling van een volk dat de meeste mensen
voldoende politiek bewustzijn hebben om te weten waar hun werkelijke belangen
liggen, om hun mening als volwaardige burgers uit te spreken, om hun volle politieke
rechten en verantwoordelijkheden te genieten. Als die fase is bereikt, kan geen
enkele regering, met welke goede bedoelingen ze vervuld moge zijn, het algemeen
welzijn bevorderen als deze regering niet aanvaard wordt door de meerderheid van
haar burgers.

3 Riddell zegt ‘de kern van The Road to Peace bestaat in de veroordeling
van de drie stromingen van denken en actie die de Bisschoppen als
bijzonder gevaarlijk voor de vrede beschouwen: het atheïstisch
communisme, het individualistische (liberale) kapitalisme en het extreme
nationalisme. Bezorgd voor het bevorderen van al de dimensies van
vrede en rechtvaardigheid op dit ogenblik, zien zij tekorten in elke
concrete ideologische optie, verwerpen zij ze alle drie en kiezen voor
geen enkele.’
Welke van de door de Bisschoppen verworpen ideologieën hadden zij dan volgens
Riddell moeten steunen? De Bisschoppen zeiden er het volgende over:

A Atheistisch communisme
Het Marxisme heeft verschillende vormen. De basisfilosofie ervan is atheistisch,
zoals blijkt uit marxistische geschriften: ‘Godsdienst is onverenigbaar met het
communisme door haar wezen zelf, door haar antiweten-
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schappelijk en uitbuitend karakter’ (Wetenschap en religie, Moskou, nr. 4, April
1961). ‘Een marxist moet een materialist zijn, d.w.z. een vijand van de godsdienst’
(Werken van Lenin, vol. 15, blz. 376-378). Dat is de grootste moeilijkheid voor de
christelijke sympathisant. Sommigen, onder wie ook christenen, hebben gemeend
dat het mogelijk is het marxisme aan te hangen zonder het atheïsme ervan; en dat
de marxist van zijn atheïsme gescheiden zou kunnen worden zonder daardoor zijn
kracht of zijn efficiëntie te verliezen. Maar er zijn slechts een paar marxisten die het
met hen eens zijn wat deze opvatting betreft. Atheïsme is een wezenlijk element
van het marxisme. Voor de marxist is elke godsdienst een vervreemding, het is een
menselijke uitvinding, het is een illusie en men moet ze uitroeien ofwel door bloedige
vervolging of door een voortschrijdende verstikking. Mao Tse-Tung formuleerde het
zo: ‘Het communisme kan samen met bepaalde idealistische en zelfs godsdienstige
aanhangers een anti-imperialistisch en anti-feodaal eenheidsfront vormen voor
politieke actie, maar we kunnen hun idealisme of hun godsdienstige leer nooit
goedkeuren’ (Werken van Mao Tse-Tung, deel III, blz. 155).
Er blijft nog een twijfel mogelijk: is de God die de marxisten verwerpen, de ware
God of is hij slechts een karikatuur van de God van de liberale bourgeois-mentaliteit?
Zou het verkondigen van de ware God, van de God van het Evangelie, ontdaan van
de conventionele tierelantijnen die historisch over het begrip van God zijn
heengelegd, de marxist wèl aanspreken en zijn goedkeuring kunnen wegdragen?
Er zijn in deze tijd heel weinig aanwijzingen dat dit zo zou zijn. De overtuigde marxist
verwerpt het begrip van een God als zodanig.
In de praktijk is een basisprincipe van het atheïstisch communisme dat het doel
- dat is in de context het belang van de Partij - ieder middel rechtvaardigt. Die dingen
die de zaak dienen, zijn goed, alles wat er tegenin gaat, is slecht. Zoals Lenin zei:
‘Wij ontkennen elke moraliteit die afgeleid is van een of ander begrip dat boven de
mens uitgaat, boven de klasse’ (Werken van Lenin, vol. 31, blz. 266). Deze cynische
en onverzoenlijke handelwijze vormt een voortdurende bedreiging voor de mensen
die in het verzet zouden willen gaan; het is ook een aantrekkelijk wapen voor
iedereen om te gebruiken bij zijn eigen verzet. Het is altijd een obstakel voor echte
vrede.
Zowel in zijn opvattingen als in zijn methoden gaat het communisme lijnrecht
tegen het Evangelie in. Wij zelf houden het slechts bij één gedragsregel - die van
de zaligheden uit het Evangelie. In overeenstemming hiermee verzetten wij ons
tegen het communisme. Wij zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk de enige manier
om het communisme te overwinnen is, eerlijk die delen van de waarheid te
aanvaarden waarvoor het communisme ook vecht. We weigeren de wapens van
de communist te gebruiken, die we verwerpen. Wij geloven in de uiteindelijke
overwinning van geloof en liefde.
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B Het individuele (liberale) kapitalisme
Liberalisme is een verkeerde opvatting van vrijheid. Toch heeft het bepaalde goede
punten die van waarde zijn in de strijd tegen de excessen en misbruiken van gezag
op alle niveaus.
Historisch gezien heeft het noodlottige gevolgen gehad op het gebied van de
economie en de maatschappij. Zonder de minste twijfel heeft de absolute
economische vrijheid, samengaand met de begeerte naar geld en macht in haar
tijd een materiële welvaart geschapen waarin ook de werknemers best hebben
kunnen delen. Maar de prijs in menselijke waarden was buiten alle proporties. In
Europa en elders werden zeer veel mensen opgeslokt in slavernij en ellende. De
ongelijkheid tussen mensen werd ondraaglijk en de klassenstrijd werd hoe langer
hoe heviger. In onze tijd heeft deze ongelijkheid de grenzen van een bepaald land
overschreden en een situatie tot stand gebracht waarin veel onderontwikkelde
landen afhankelijk zijn van de economische manipulaties van een paar
supergrootmachten. Deze moderne vorm van kapitalisme, bekend als
neokolonialisme, is ook een obstakel voor de vrede.
Bovendien begint de twintigste eeuw tot haar grote bezorgdheid te ontdekken dat
de goederen van deze wereld beperkt zijn; dat de overvloed van de weinigen floreert
op de armoede van de velen; dat de rijke landen zich vetmesten op de arme en dat
binnen de afzonderlijke landen de rijken rijk zijn, minstens ten dele, omdat de armen
arm zijn. Het is ook mogelijk dat de wereld van vandaag leeft op de rijkdom van
morgen, de erfenis van toekomstige generaties er nu al doorjagend. Het is nodig
een redelijke exploitatie te verzekeren van de bronnen van een land vandaag, maar
zonder de toekomst van hen die nog geboren zullen worden, in de waagschaal te
leggen.
De mens is de oorsprong, het centrum en het doel van het economisch leven.
Het Tweede Vaticaans Concilie leerde: ‘Het fundamentele doel van produktiviteit
moet niet het louter opvoeren van produkten zijn. Het moet niet de winst zijn of de
macht. Het moet veeleer de dienst aan de mens zijn en dan aan de hele mens.
Economische activiteit moet uitgevoerd worden volgens haar eigen methoden en
wetten, maar binnen de grenzen van de ethiek, zodat Gods plan voor het mensdom
verwerkelijkt kan worden’ (Gaudium et Spes, 64).
De economie is een wetenschap waar men alle respect voor kan hebben. Maar
even goed als de andere wetenschappen moet ze ondergeordend worden aan de
behoeften van de mens en tot zijn dienst. De manier om economische en sociale
ellende te vermijden is te luisteren naar de stem van hen die lijden en speciale
aandacht en zorg te geven aan hen die het meeste lijden.
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C Het extreem nationalisme (rassenwaan en stamcultus)
Volwassen mensen willen dat er naar hen geluisterd wordt, ze willen deelnemen
aan de discussie en aan de beslissingen die betrekking hebben op hun eigen leven
binnen de nationale gemeenschap. Een land is sterk en één in de mate dat de
burgers het gevoel hebben dat ze een stem hebben in de belangen van het land.
Dat veronderstelt dat iedere burger zijn eigen opvatting mag hebben en het recht
om te handelen in volle verantwoordelijkheid en zonder vrees in zaken die hem zeer
persoonlijk betreffen.
Dertig jaar geleden schreef Pius XII: ‘Het behoort tot de rechten van de burger
die hun uitdrukking gevonden hebben in een democratie, dat ze hun zienswijzen
met betrekking tot de plichten en offers die hun worden opgelegd, kenbaar kunnen
maken en niet dat zij worden gedwongen te gehoorzamen zonder gehoord te zijn’
(Kerstboodschap 1944). Laat ons ons best doen één enkel volk te worden. We
moeten de leiders niet blind volgen, we moeten hun ware bedoelingen kritisch
onderzoeken en de richting waarin ze ons leiden. Is het naar een rijker, meer
voldoening gevend leven? Een leven waarin we meester kunnen zijn over ons lot?
Of naar nieuwe vormen van onderdrukking, economische slavernij en onvervulde
verwachtingen? Bij het nastreven van echte vrede is rassendiscriminatie een van
de ergste obstakels. We hebben dat heel vaak gezegd in onze herderlijke brieven,
waarin wij het racisme hebben veroordeeld als een schending van de mensenrechten.
Discriminerende wetgeving is een grondoorzaak van geweld: geen stabiele vrede
kan worden bereikt als niet alle discriminatie effectief is opgeruimd.
Wij herhalen de woorden van Paulus VI: ‘Terecht beschouwen de mensen het
als niet te rechtvaardigen en verwerpen zij als ontoelaatbaar de tendens om een
wetgeving of een gedragswijze te handhaven of in te voeren die systematisch
geïnspireerd wordt door rassenvooroordelen’ (Octogesima Adveniens, 16).
Racisme gaat in tegen de christelijke opvatting van de mens ‘die geschapen is
naar Gods gelijkenis en verlost door Christus. Hij heeft ons zowel een erfenis alsook
een uitdaging nagelaten toen Hij zei: “U bent allen broeders” (Mt. 23, 8)... De kwestie
is dringend en het is de hoogste tijd. Er moet een nauwomschreven plan komen
met een duidelijk omschreven tijdschema’ (Paulus VI, Rede over apartheid, 22 mei
1974).
Een andere misvorming van het nationalisme is de stamcultus. Het is een anderen
uitsluitende buitensporige ophemeling van zijn eigen stam. Men wil er zijn superioriteit
boven de anderen mee beklemtonen.
De christelijke visie is universeel; alle mensen worden gezien als broeders in één
gezin. Het is helemaal niet nodig dat mijn stam superieur zou zijn boven andere
stammen in enig opzicht. Het is genoeg dat hij trouw is aan
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zijn eigen identiteit en doeleinde, dat hij bijdraagt wat hij kan aan het
gemeenschappelijk belang en dat hij de bijdragen van de andere stammen ontvangt
in wederzijdse samenwerking en uitwisseling. Heel de geschiedenis door is
stamcultus de oorzaak geweest van ontelbare oorlogen. Bij stammen is het net als
bij individuen: waardigheid is een deugd, trots is een ondeugd.
Stammen zijn geen gesloten groepen, evenmin als landen. Ze zijn slechts een
klein deel van een grotere maatschappij: die van het mensenras. Wij bewaren onze
eigen particuliere verworvenheden niet door ons af te scheiden van anderen die
anders zijn. Door te participeren worden we rijker. Door christelijke waarden te
verspreiden zullen we ons geloof verdedigen. Weigeren onze verworvenheden te
delen is een vorm van onderontwikkeling, weigeren van anderen te leren is een
andere vorm. We moeten onze geest en ons hart open stellen voor de menselijke
waarden die gevonden kunnen worden in de taal, de gebruiken en de cultuur van
de mensen die rondom ons wonen.

4 Riddell zegt: ‘... men zou kunnen stellen dat The Road to Peace de
christen tevreden laat zijn met de ideologische positie die hij al heeft
ingenomen, in het bijzonder als dit de ideologie van de status quo is...’
Geven de passages uit The Road to Peace die wij boven aangehaald hebben, een
tevredenheid aan met de status quo? De Bisschoppen gaan voort: De geschiedenis
van de mensheid is een lange processie van geweld en lijden. De mens vindt het
gemakkelijker te overheersen dan te overtuigen, neer te slaan dan te bekeren.
Niemand wil luisteren naar zijn tegenstander, pogen hem te begrijpen, zijn deel van
de waarheid accepteren, zijn deel van de dwaling weerleggen. Niemand wil zijn
eigen geweten onderzoeken, zijn dwalingen erkennen, zijn bedoelingen uitzuiveren,
zijn gedrag verbeteren.
Daarom leven we ten prooi aan vrees en haat; sommigen lijden honger omdat ze
geen voedsel hebben; anderen kunnen niet slapen uit angst. Vrees en haat brengen
nieuwe conflicten en geweld voort.
Er zijn twee soorten geweld: geweld dat verdedigt en geweld dat aanvalt. Er is
het geweld van de revolutionair die de gevestigde orde aanvalt en het geweld van
de contrarevolutionair die de status quo van de gevestigde orde verdedigt.
Men kan niet volstaan met slechts één vorm van geweld te veroordelen: het fysieke
geweld van hen die trachten een gevestigde orde omver te werpen. De gevestigde
orde zelf kan ook schuldig zijn aan institutioneel geweld door een onrechtvaardige
wetgeving en door onderdrukking.
In 1969 werd een nieuwe grondwet voorgesteld voor Rhodesië. Wij hebben toen
gewaarschuwd: ‘De elementen van verdeeldheid en scheuring die in deze
(grond)wetsvoorstellen aanwezig zijn, zijn niet alleen onverenigbaar met de
christelijke geest van broederschap en met de burgerplicht de
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nationale eenheid te bevorderen, maar zij zijn erop gericht iedere mogelijkheid om
het gemeenschappelijk welzijn tot stand te brengen te vernietigen...’ (A Call to
Christians, 1969).
Wanneer een gezagsorgaan consequent en voortdurend wezenlijke rechten van
zijn burgers heeft geschonden en wanneer beloften om dit recht te zetten onvervuld
zijn gebleven, is het dat gezagsorgaan zelf dat de zwaartste verantwoordelijkheid
draagt voor het geweld dat kan uitbreken.
We hebben er vaak op gewezen dat het belangrijker is de oorzaken van het
geweld weg te nemen dan alleen maar het geweld zelf aan de kaak te stellen. Het
is belangrijker de onrechtvaardigheid van rassendiscriminatie uit te roeien dan
gewelddaden te veroordelen die eruit voortkomen.
Iedere christen moet een pacifist zijn in de betekenis van vredestichter even goed
als in de betekenis van iemand die van vrede houdt; maar weigeren om het kwaad
te weerstaan met fysieke kracht is niet altijd lofwaardig. Het is niet mogelijk iedereen
de verplichting tot absoluut pacifisme op te leggen. Wanneer wij verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid van anderen, hebben wij de plicht ze te verdedigen. Het is
de Kerk niet mogelijk te verklaren dat geen enkele christen het recht heeft voor zijn
land, zijn volk of zijn huis en haard te vechten.
De Kerk heeft al eeuwenlang geleerd dat het omverwerpen van zelfs een wettig
totstandgekomen regering gerechtvaardigd kan worden door de aanwezigheid van
de drie volgende voorwaarden:
1 als er van de kant van de regering ernstige en herhaalde schendingen zijn van
de rechten van het subject;
2 als alle constitutionele methodes om er een eind aan te maken serieus
geprobeerd zijn zonder resultaat;
3 als er een redelijke kans op succes is, zodat men een objectief betere regering
kan vormen.
Het is niet aan ons te oordelen over hen die tot de conclusie zijn gekomen dat deze
voorwaarden in Rhodesië vervuld zijn en die de taak op zich hebben genomen
verandering tot stand te brengen door gewapend verzet.
Al geeft men de mogelijkheid van zulk een gewetensvolle beslissing toe, dan volgt
daar nog niet uit dat alle middelen om een verandering tot stand te brengen gewettigd
zijn. Hier geldt weer dat een goed doel slechte middelen niet heiligt; dat kan nooit.
Daarom veroordelen wij zonder meer het zonder onderscheid doden van onschuldige
mensen, de wrede en barbaarse verminkingen, de daden van marteling en van
fysieke en morele intimidatie. Het feit dat zulke daden bedreven worden in de naam
van bevrijding of verdediging of voor het handhaven van wet en orde, maakt ze op
geen enkele wijze minder slecht. Geen enkele goede bedoeling zal ooit moord
rechtvaardigen of diefstal of marteling of wreedheid of rassendiscriminatie. Van de
andere kant kunnen wij als christenen nooit genoeg de nadruk leggen op de
noodzaak geweldloze methoden te bevorderen om onderdrukte
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mensen te helpen waar ze ook zijn. In die situaties vragen wij: is elk vredig middel
aanvaard en geprobeerd? Is er een samenhangend beleid uitgestippeld om
rechtvaardigheid te krijgen met geweldloze middelen? Kunnen mensen gemobiliseerd
worden voor een geweldloze actie voor rechtvaardigheid en verzoening?
Christus kan heden de zwarte en de blanke verzoenen, de rijke en de arme, de
machtige en de zwakke, de atheïst en de gelovige. Evangelizeren, het Evangelie
preken, onze zending als herders vervullen, dat is voor de vrede werken.
Vrede bestaat voor de christenen niet uit blijven zwijgen en niets doen. Hij bestaat
niet in vernietigend geweld in de naam van de gevestigde ‘orde’, terwijl het in
werkelijkheid een gevestigde ‘wanorde’ is. Hij bestaat niet in het verzaken aan de
eeuwige strijd van de mens om de waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid,
participatie in al die dingen die allen aangaan. Hij bestaat niet in gewapend optreden
of in vrees of in het evenwicht tussen angst en dreiging, een evenwicht dat niets
anders is dan zwakheid.
Vrede bestaat voor de christen in de voortdurende inspanning niet alleen geweld
en haat te ontwapenen, maar ook rechtvaardigheid op te bouwen met liefde.
Volgens Vaticanum II ‘moeten mensen met talent... met voorbijgaan van hun
eigen gemak en materiële belangen zich inzetten voor de politiek. Zij moeten de
onrechtvaardigheid en de onderdrukking bestrijden met integriteit en wijsheid’
(Gaudium et Spes, 75). Het zal de verheven taak zijn van politici in Rhodesië om
creatief deel te nemen aan de vorming van een nieuwe regering en een nieuwe
grondwet. Hun werk zal moeilijk zijn, maar de moeite waard en lonend. Van hun
inspanningen zullen het welzijn en het geluk afhangen van de burgers van nu én
van toekomstige generaties.

5 Het belangrijkste argument van Riddell schijnt te zijn dat de
Bisschoppen zich hadden moeten engageren met een bepaalde politieke
partij: ‘... de scherpe kant is van deze fundamentele opmerkingen
afgehaald als ze betogen dat ze zich niet engageren met welke politieke
partij dan ook...’.
De Bisschoppen merken op dat Vaticanum II leert: ‘Uit hoofde van haar eigen taak
en competentie wordt de Kerk niet geïdentificeerd met welke politieke gemeenschap
ook en ook niet gebonden aan een of ander politiek systeem. De Kerk is tegelijk het
teken en de veiligstelling van de transcendente dimensie van de menselijke persoon’
(Gaudium et Spes, 76).
Het Vaticaans Concilie zegt ook: ‘Door de waarheden van het Evangelie te
verkondigen en alle sectoren van menselijke activiteit te doorlichten door haar leer
en het getuigenis van haar leden, respecteert en bevordert de Kerk de vrijheid en
de verantwoordelijkheid van de burger’ (Gaudium et Spes, 76). Deze gedachte
hebben de Rhodesische Bisschoppen trachten te volgen in The Road to Peace.
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Een uitweg uit de kalender-misère?
F. Bertiau
Julio Caesare vindicato
Julius Caesar had gelijk
Zopas hebben wij weer een opvallend vroege Pasen gehad. Onze op efficiëntie en
regelmaat bedachte wereld zeult nog steeds een oude erfenis mee: een jaar-indeling
nl. die niemand minder dan Julius Caesar al heel wat rationeler en eenvoudiger had
gepland! Toen hij in 46 vóór Christus de kalender hervormde, kon hij evenwel niet
voorzien dat zijn hervorming door onbegrip onjuist zou worden toegepast en dat de
regelmaat van zijn jaarindeling om nog andere, niet ter zake doende redenen opnieuw
zou worden verstoord.

Het geknoei vóór en ná Julius Caesar
Vóór Caesar had men in het Romeinse Rijk een maan-zon-kalender gevolgd: men
trachtte één jaar te doen samenvallen met een geheel aantal maancyclussen van
29,5 dagen. Aangezien 365 geen exact veelvoud van 29,5 is, geraakt men met 12
maanden slechts aan een som van 354 dagen. Dat is een veel te kort jaar, dat
evenwel in de Islam b.v. nog steeds consequent wordt toegepast. De Romeinen
corrigeerden deze fout door af en toe een dertiende maand aan het jaar toe te
voegen. De beslissing om een jaar te verlengen behoorde tot de bevoegdheid van
de hoogste religieuze instantie, de Pontifex Maximus. Die opperpriesters hadden
blijkbaar andere zorgen aan het hoofd, want zij verzuimden herhaaldelijk hun plicht.
De willekeur waarmee het jaar werd aangepast had dan ook tot een heilloze
verwarring geleid. Vaak wisten verafgelegen provincies van het Rijk niet eens of
het jaar al dan niet verlengd was geweest. Maar ook te Rome zelf klopte het al lang
niet meer: de consul Cicero schreef dat de lente in mei begon. Aan die verwarring
wou Julius Caesar een einde maken: hij ging te rade bij Sosigenes, een astronoom
uit Alexandrië, en deinsde niet terug voor een bijzonder drastische
saneringsmaatregel.
Het jaar 46 vóór Christus werd zo maar even met 80 dagen verlengd, om het
begin van de lente opnieuw met de 21ste maart te doen samenvallen: een juiste,
astronomisch verifieerbare beslissing! De eerste maand van het jaar was en bleef
echter maart, zoals dat reeds vele eeuwen in Rome gebruikelijk was. Daaraan was
een groot voordeel verbonden: de noodzake-
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lijke aanpassing van het schrikkeljaar, om de vier jaar door te voeren, gebeurde in
de laatste (twaalfde) maand van het jaar en liet aldus de regelmaat van àlle
voorafgaande maanden, om beurt 31 en 30 dagen lang, ongemoeid. Caesars jaar
zag er bijgevolg zo uit:
eerste maand, maart: 31 dagen; april: 30 dagen; mei: 31 dagen; juni: 30 dagen;
vijfde maand, juli: 31 dagen, zesde maand of sextilis: 30 dagen; zevende maand of
september: 31 dagen; achtste maand of oktober: 30 dagen; negende maand of
november: 31 dagen; tiende maand of december: 30 dagen; elfde maand, januari:
31 dagen en twaalfde maand, februari (schrikkelmaand): 29 of 30 dagen.
Of op een rijtje: 31, 30; 31, 30; 31, 30; 31, 30; 31, 30; 31, 29/30.
Twee opeenvolgende maanden telden altijd 61 dagen, met uitzondering van
januari-februari dat drie keer op de vier 60, en een keer op de vier eveneens 61
dagen telde!
Het jaar kon dus heel gemakkelijk in gelijke delen worden verdeeld.
Het schrikkeljaar werd door Caesar ingevoerd omdat hij, of zijn astronoom, reeds
wisten dat het werkelijke jaar (het tijdsverloop van één volledige cirkelbeweging van
de zon om de aarde, tegen de achtergrond van de hemelkoepel) niet precies 365
maar ongeveer 365,25 dagen bedraagt. De totale som van alle dagen van een
niet-schrikkeljaar (5×61 = 305 + 1×60 = 365) miste dus 1/4 van een dag. Na vier
jaar zou de kalender één dag achterop zijn geraakt ten opzichte van het werkelijke
begin van de lente. De om de vier jaar toegevoegde dag in februari maakte die
achterstand weer volledig goed. Als schrikkeldag koos Julius Caesar de zesde
laatste dag van het jaar, die gewoon verdubbeld werd: hij maakte er een
extra-feestdag van die de eindejaarsfeesten afsloot. Omdat de Romeinen achteruit
telden (zij hadden het b.v. niet over de 29ste april, maar over twee dagen vóór de
Kalendae (de eerste dag van de maand mei) werd het schrikkeljaar de ‘annus
bissextilis’ genoemd: het jaar waarvan de zesde laatste dag dubbel werd genomen.
Dat maart wel degelijk de eerste maand van het jaar was, lezen wij nu nog af uit
de namen september, oktober, november en december. Een laatste maatregel van
Caesar, op het eerste gezicht volkomen onbelangrijk voor de kalender zelf, was het
feit dat hij, Julius, de vijfde maand had herdoopt tot juli. Maar ook dàt zou nadien
een invloed hebben op de jaarindeling zelf.

Samengevat: Caesars kalender was een buitengewoon eenvoudig en goed doordacht
systeem, dat o.m. bedoelde de seizoenen ieder jaar op dezelfde datum te doen
beginnen. De zogeheten Juliaanse kalender had eeuwen lang geldig kunnen worden
gebruikt. De geslaagde hervorming werd echter ten dele ongedaan gemaakt doordat
Caesar twee jaar later werd vermoord en niet langer zelf op de juiste toepassing
ervan kon toezien.
Na zijn dood liep het al dadelijk mis. Dat men (slechts) om de vier jaar een
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schrikkeldag moest inschakelen, hebben Caesars opvolgers niet gesnapt. Het was
de gebruikelijke spraakverwarring die ontstaat wanneer men b.v. zegt ‘nà drie dagen’
maar bedoelt ‘de derde dag’. In het Nieuwe Testament komen naast elkaar voor
‘Christus verrees de derde dag’ en ‘na drie dagen’. En wanneer de Fransen het
hebben over ‘quinzaine’ bedoelen ze slechts veertien dagen en geen vijftien. Wat
er ook van zij, de Pontifex Maximus verlengde het jaar om de drie jaar, wat een
ernstige vergissing was: nu geraakte men vóór op de werkelijke tijd! Gelukkig maakte
keizer Augustus die vergissing weer goed en herstelde definitief de cyclus van vier
jaar. Maar meteen decreteerde hij dat de maand nà juli, de zesde van het jaar,
voortaan zijn naam zou dragen, augustus. Op zichzelf geen ingrijpende verandering,
ware het niet dat maanden met een oneven aantal dagen naar de magisch-religieuze
opvattingen van toen golden als bijzonder gunstige, geluk-brengende (fausti)
maanden. Vanzelfsprekend kon Augustus niet voor Julius onderdoen: zijn maand
moest eveneens 31 dagen tellen, en die dag werd van de laatste maand februari
afgenomen. Dat is althans de verklaring die historici aan die wijziging geven. Drie
maanden achter elkaar met 31 dagen (september had er 31 in Caesars kalender),
leek al te bar, en daarom werden de dagen van de maanden na augustus eveneens
anders verdeeld. Iedereen kent de merkwaardige rij getallen die daaruit ontstond
(vergeleken met de regelmatige opvolging van Caesars kalender).
maart/april mei/juni
31
30
31
30
(Caesar) 31

30

31

30

jui/aug.
31
31

sept./okt
30
31

nov./dec.
30
31

jan./feb.
31
28/29

31

31

31

31

30

30

30

29/30

De huidige willekeurig door elkaar gehaspelde opeenvolging van langere en
kortere maanden werd nog verergerd, doordat men het begin van het jaar naar de
eerste januari verlegde. Had men in het Romeinse tijdperk geteld vanaf de eerste
Olympiade, in de christenheid begon men te tellen vanaf de geboorte van Christus,
die in december gesitueerd werd. Onder invloed van die christelijke tijdrekening en
van lokale gebruiken in het uiteengevallen Romeinse Rijk verloor de eerste maart
geleidelijk zijn functie van eerste dag van het jaar (eerste dag van de lentemaand).
In de Middeleeuwen bestonden er een groot aantal systemen die van plaats tot
plaats verschilden. Ofschoon de hele westerse wereld tenslotte de eerste januari
als begindatum van het jaar aanvaardde, vindt men tot op vandaag nog vele sporen
van andere systemen: in sommige streken van Europa worden pachten of contracten
nog steeds afgesloten of vernieuwd in maart of zes maanden later. Jammer genoeg
ging de verschuiving van het jaarbegin naar de eerste januari niet gepaard met een
verschuiving van de schrikkelmaand, die Caesar heel wijselijk aan het einde van
het jaar had geplaatst! Februari bleef gewoon het privilege bewaren abnormaal kort
én
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van veranderlijke lengte te zijn. Daardoor werd de regelmaat die Caesar op het oog
had, nog meer verstoord. Bij januari beginnend ziet de ons vertrouwde rij eruit als
volgt:
jan./feb.
maart/april mei/juni
31
28/29 31
30
31
30

juli/aug.
31
31

sept./okt
30
31

nov./dec.
30
31

Twee aan twee gerangschikt tellen de maandenparen nu drie verschillende
aantallen dagen:
59 of 60: jan./feb.
61: maart/april; mei/juni; sept./okt.; nov./dec.
62: juli/augustus.
Caesar was erin geslaagd slechts één paar (jan./feb.), op het einde van het jaar, te
doen afwijken van de vaste som 61 (en in het schrikkeljaar viel zelfs deze
discrepantie nog weg)! Doordat wij de schrikkelmaand in de tweede maand van het
jaar behielden, zitten wij nu opgescheept met twee soorten jaren: jaren met 12
normale maanden, d.w.z. maanden waarvan de (week-)dagen om het jaar slechts
één dag verspringen, en jaren met 11 abnormale maanden, de schrikkeljaren
namelijk, waarin februari één dag langer is en de tien daarop volgende maanden
hun week-dagen met twee dagen zien verspringen.
Vóór enkele jaren heb ik zelf een zogeheten ‘eeuwigdurende kalender’
ontworpen: dat is een vnl. grafisch systeem dat toelaat, wanneer een
willekeurige datum in het verleden of de toekomst gegeven is, precies te
bepalen op wat voor een (week-)dag die datum valt. De oplossing van
dat probleem is relatief eenvoudig (wordt in elk geval ten zeerste
vereenvoudigd) door de oorspronkelijke volgorde van de maanden volgens
Caesar, met maart als eerste maand van het jaar, te herstellen. Het
probleem van de schrikkelmaand die 10 maanden per jaar overhoop haalt,
verdwijnt dan automatisch. In mijn grafiek moet men dan ook, om bv. de
weekdag van 1 januari 2000 te bepalen, aanwijzigingen volgen voor de
1e januari 1999.*
Dat de bepaling op deze wijze uitgevoerd, veel eenvoudiger is, wist Caesar
reeds, maar wij waren het vergeten.
* EEUWIGDURENDE KALENDER door F. Bertiau S.J. POSTER in
vierkleurendruk, BF 70, HOOGLAND, Korte Schipstraat 16, 2800
MECHELEN, PR 000-0089531-97.
Een laatste bron van vergissingen, en ditmaal wat de absolute datering betreft, dient
hier nog vermeld te worden. In het christelijk tijdperk telde men dus vanaf de geboorte
van Christus. Omdat de Romeinen in hun ge-
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tallensysteem de ‘nul’ niet kenden en uitsluitend positieve getallen gebruikten (I, II,
III, IV, V,..., X, L, C, M), werd het jaar nul (dat toch óók een heel jaar heeft geduurd)
door de historici nooit gebruikt. Op het jaar één vóór Christus volgde het jaar één
na Christus. Hiermee dient men wel degelijk rekening te houden, wanneer men naar
de tijd vóór Christus teruggaat. Stel dat wij een gebeurtenis willen vieren die 2000
jaar geleden plaatsvond: de kans zit er dik in dat wij één jaar te weinig gerekend
hebben en volgend jaar het feest nog eens kunnen overdoen!

Waarom een tweede hervorming?
De kalenderhervorming van Julius Caesar veronderstelt dat het jaar 365,25 dagen
telt. Wil men echter Caesars bedoeling respecteren dat de seizoenen ieder jaar op
dezelfde datum zouden beginnen, dan moet het werkelijke, zogeheten tropische
jaar worden genomen dat 365,242198 dagen telt: dat dus 11 min. 14,03 sec. korter
is dan 365,25 dagen. Een Juliaanse eeuw is daarom 18 uur en 43 min. te lang en
na vier eeuwen loopt de fout op tot volle drie dagen. Zestien eeuwen na Caesars
hervorming begon de lente niet op 21 maart, maar was hij reeds op 11 maart
ingetreden.
Wat de christenheid op de eerste plaats interesseerde was de jaarlijks vast te
leggen Paasdatum, waarvan de religieus-symbolische betekenis behouden moest
blijven. De christelijke traditie, steunend op het getuigenis van de evangelies, gelooft
dat Christus niet op het joodse Paasfeest maar één dag later verrezen is. Waar en
zolang christenen en joden samenleefden wou men ten alle prijze vermijden, dat
de christenen vóór de joden Pasen zouden hebben gevierd. Daarom besliste het
Concilie van Nicea in 325 dat het christelijke Paasfeest altijd na het joodse moest
worden gevierd. De concilievaders meenden dat er in geen geval nog iets mis kon
lopen wanneer men tevens bepaalde dat de christelijke Pasen zou worden gevierd
op de eerste zondag nà de volle maan nà het begin van de lente (de dag- en
nachtevening, waarop dag en nacht even lang zijn en de zon in de hemelevenaar
staat).
De concilievaders vermoedden niet, dat de twee eisen die zij stelden
langzamerhand onverenigbaar zouden worden. Tegen het einde van de
Middeleeuwen gebeurde het vaker dat het christelijk Paasfeest, op die wijze bepaald,
vóór het joodse werd gevierd. De joden waren van hun kant blijven rekenen met
een maan-zonkalender die regelmatig gecorrigeerd werd. De kleine fout van 11
min. per jaar in de Juliaanse kalender had tot gevolg dat in de zestiende eeuw één
op de vier christelijke Paasfeesten vóór het joodse werden gevierd. De christenheid
had daar grote bezwaren tegen, en drong op een kalenderhervorming aan. Nog
vóór het Concilie van Trente had het Vaticaan schuchtere pogingen gedaan om een
oplossing te vinden. Pas (zes) jaar geleden ontdekte men in het archief van het
Vaticaan de
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briefwisseling van de Paus met Copernicus: Copernicus die te Bologna studeerde,
werd gevraagd of hij het probleem van de Paasdatum kon oplossen. Bij die
gelegenheid is het dat Copernicus, die zich doorgaans niet met sterrenkunde ophield,
tot de verrassende ontdekking kwam dat de berekeningen van de planetenbanen
veel eenvoudiger konden uitgevoerd worden, indien men de zon als middelpunt van
het hele stelsel nam. Het was op de eerste plaats een vereenvoudigde rekenwijze.
Mocht iemand toen aan Copernicus hebben gezegd dat dit het begin van een
wetenschappelijke omwenteling was, zou de man erg verbaasd opgekeken hebben!
Copernicus hervormde de kalender niet. Het Concilie van Trente bleef bij de Paus
aandringen de kalender derwijze te hervormen, dat het christelijke Paasfeest nooit
meer vóór het joodse kón worden gevierd. De man die het tenslotte zou klaren was
een jezuïet, Chr. Clavius. Hij had er enige moeite voor over: Paus Gregorius XIII
liet zich ‘de visu’ overtuigen dat de zon volstrekt niet in de hemelevenaar stond op
21 maart, zoals zij dat hoorde te doen. Het beslissende experiment werd uitgevoerd
in het pasgebouwde observatorium de Toren van de Winden in het Vaticaan. Een
zonnestraal door een gaatje in de toren duidde duidelijk de afwijking aan ten opzichte
van de (theoretische) plaats waar de lichtstraal had moeten terechtkomen. (Daarom
geldt de Vaticaanse sterrenwacht als de oudste nog bestaande van Europa: dit
experiment was haar eerste waarneming.)
Op 24 februari 1582 verzekerde Paus Gregorius XIII door een bulle de toepassing
van de nieuwe kalender in de hele christenheid. De fout van de Juliaanse kalender
werd niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden gecorrigeerd. Op
donderdag 4 oktober volgde vrijdag 15 oktober (zoals bekend is de H. Theresia van
Avila overleden in die nacht van 4 op 15 oktober 1582). Om te voorkomen dat
dezelfde fouten zich zouden herhalen, werd een tweede subtieler correctie ingevoerd:
bepaald werd dat alle jaartallen die door vier deelbaar zijn, schrikkeljaren zijn, met
uitzondering van de jaartallen deelbaar door honderd maar niet door vierhonderd:
zo waren 1800, 1900 geen schrikkeljaren, 2000 zal er wel een zijn. De Gregoriaanse
kalender is, wat de lengte betreft, nagenoeg volmaakt. Tot in het jaar 4000 is er
geen correctie vereist. Aan de lengte van de maanden werd echter niet geraakt, 1
januari werd officieel het jaarbegin en februari bleef de schrikkelmaand. Verwonderlijk
is dat niet: voor de Kerk had de variabele lengte van de maanden weinig belang.
Het wordt pas een probleem in een op economie en efficiëntie gerichte wereld.
Vanuit één oogpunt kwam de Gregoriaanse kalenderhervorming te laat: de eenheid
van het christelijk Europa was intussen verbroken. Sommige landen vonden de
eliminatie of de sprong van tien dagen wat al te bar.
Engeland hield nog bijna twee eeuwen vast aan het oude systeem (vierde
nieuwjaar op 25 maart) en voerde de Gregoriaanse kalender pas in 1750 officieel
in. Toch bleven een aantal financiële verhandelingen volgens het
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oude Romeinse systeem verlopen, met 12 dagen gecorrigeerd: sommige belastingen
worden daar ook nu nog op 6 april geïnd. Rusland aanvaardde de nieuwe kalender
pas in de vorige eeuw en de monniken van de Athosberg blijven volgens de Juliaanse
kalender rekenen: hun correspondentie met de toeristen draagt de Juliaanse datum.

Naar een derde hervorming?
De verschillende berekeningen en hervormingen zijn alle pogingen om het ritme
van het menselijk leven in harmonie te brengen met de schijnbare beweging vande
zon en de maan langs de hemelkoepel. Opvallend is dat tropische en sub-tropische
volkeren doorgaans kalenders gebruiken waarin de maan de doorslaggevende rol
speelt: de Islam gebruikt een zuivere maankalender met een jaar van slechts 354
dagen. De noordelijker volkeren verkiezen kalenders waarin de beweging van de
zon de dominerende rol speelt: voor hen zijn de seizoenen belangrijker dan de
maancyclus, en met hùn winters en zomers is dat best te begrijpen!
Iedere nieuwe kalenderhervorming dwong de mens een betere kennis te verwerven
van de (schijnbare) beweging van de aarde om de zon en van de maan om de
aarde. De ‘tijd’ is immers een aparte fysische grootheid, waar we niet rechtstreeks
vat op hebben. Aristoteles wist dat reeds, die stelde: ἡ ϰίνησις μέτϱει τόν χϱόνον,
alleen de beweging laat ons toe de tijd te meten. Wij meten nog steeds de tijd door
de verplaatsing te meten van hemellichamen langs de hemelkoepel.
De Gregoriaanse kalenderhervorming was hoofdzakelijk door religieuze
overwegingen geïnspireerd. Wat niet belette dat de hervorming zakelijk en feitelijk
een hele vooruitgang betekende. De motieven die thans naar voren komen, zijn van
een heel andere aard: economische en sociale redenen geven de doorslag. De
lengte van het jaar hoeft niet meer gewijzigd te worden: op dat punt heeft Gregorius
XIII voortreffelijk werk geleverd. Maar de lengte van de afzonderlijke maanden en
de plaats van de schrikkeldag zouden zeker verbeterd - rationeler gemaakt - kunnen
worden door terug te grijpen naar de regelmaat en de orde die Julius Caesar
beoogde. In die context zou ook de Paasdatum een eenvoudiger definitie kunnen
krijgen, b.v. de eerste of de tweede zondag van april. In vele westerse landen zou
men immers graag de Paasvakantie op een gunstig(er) moment van de lente willen
vastleggen, en in dat geval zou Pasen, volgens de huidige wijze van berekening,
daar geregeld helemaal buiten vallen. De Verenigde Naties hebben reeds de wens
uitgedrukt zo'n vaste Paasdatum in te voeren en het Vaticaan liet reeds weten dat
het daartegen (evenmin als tegen andere kalenderhervormingen) geen enkel bezwaar
heeft. Het zijn vooral de oosterse Kerken die zich tegen een dergelijke hervorming
blijven verzetten.
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Op de vraag tenslotte of een kalenderhervorming mogelijk is die onze kalender
eeuwigdurend maakt, is het antwoord eenvoudig. De vraag luidt: kan het jaar zo
ingedeeld worden dat alle dagen van alle maanden jaar na jaar op dezelfde weekof zondag vallen? Aangezien 364 een exact veelvoud van 7 is (52×7 = 364) zou het
volstaan in normale jaren één dag, als dag van de Verenigde Naties of als Werelddag
b.v., buiten àlle weekdagen te houden (b.v. de voorlaatste dag van december was
een zaterdag, de laatste, onze V.N.-dag, heeft niet de naam van een weekdag, de
daarop volgende 1 januari is zondag). In schrikkeljaren zouden wij zo'n tweede
extra-feestdag vieren, die niet als een (week)dag mee wordt opgeteld. Tegen dat
plan blijken bepaalde groeperingen ook nu uit diep gewortelde religieuze overtuiging
grote bezwaren te hebben. Deze overtuigingen hangen o.a. samen met het ruimtelijk
wereldbeeld. Maar dit ruimtelijk wereldbeeld is slechts een projectie van het heelal
in onze ervaring.

Naschrift
In de laatste alinea van zijn artikel spreekt F. Bertiau over ‘bepaalde groeperingen’
die ‘op grond van diep gewortelde religieuze overtuiging grote bezwaren hebben’
tegen een vaste Paasdatum (de 2e of 3e zondag in april).
1
In de discussie over dit vraagstuk, die af en toe bij vlagen aanzwelt , valt ons op
dat de voorstanders van een vaste Paasdatum paradoxaal genoeg ook zèlf blijven
vasthouden aan minstens één godsdienstig uitgangspunt, namelijk dat Pasen op
een zondag dient te vallen. Kennelijk zien ook zij wel in dat het vieren van Pasen
op een woensdag, een vrijdag of welke ándere weekdag ook - zoals met Kerstmis
2
het geval is - alleen al op grond van de bijbelse gegevens niet te ‘verkopen’ is. De
verrijzenis van de Heer wordt ons immers concreet aangeduid: ‘op de eerste dag
van de week’ (Joh. 20:19; Hand. 20:7).
Voor dr. Bertiau is het vasthouden aan de berekening voor Pasen via de
lente-evening in maart naar het zich laat aanzien van een geheel ándere orde.
In Nicea heeft men het zéér goed begrepen: het christelijke Pasen (de verrijzenis
van Christus uit de doden) mag niet worden losgemaakt van het - aan de 14e Nisan
gekoppelde - joodse Pèsach (de viering van de grote bevrijding Gods); alléén de
Oosterse Kerken blijken dit fundamentele gegeven in volle omvang te beseffen. Het
vaststellen van een vaste Paasdag, c.q. een vaste Paasdatum houdt in dat de
Christelijke Kerken in het Westen wéér een band - nu de essentiële - met het volk
Israël doorsnijden. Het toegeven aan economische en statistische motieven - hoe
belangrijk ook - betekent een voortgaande vervreemding van het jodendom. Voor
ons is deze prijs te hoog!
Ben Hemelsoet en Panc Beentjes

1
2

Zie Ter Herkenning, jaargang 1, n. 4 (oktober 1973), 106-110; jaargang 3, n. 5 (november
1975), 180-182.
Alleen al doordat Kerstmis aan een vaste datum is gekoppeld, mag men nimmer Pasen en
Kerstmis met elkaar vergelijken, laat staan op één lijn stellen. Men vergeet niet dat ons
Kerstfeest pas in de loop van de 4e eeuw in het leven is geroepen!
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De bekroning van de stilte
Een posthume staatsprijs voor Hugues C. Pernath
J. Gerits
‘Men zal ooit eens gedwongen zijn te beseffen dat zich in de kunst en het denken
van deze eeuw geen grotere ontdekking voltrokken heeft dan de ontdekking van
de stilte: de stilte in het toneelwerk van Samuel Beckett, de stilte in de filosofie van
Heidegger en Wittgenstein, de stilte in de muziek van Webern, als
onuitspreekbaarheid, onhoorbaarheid. Kunst is een verlangen naar stilte, die
oneindigheid is. Er lijkt voor de kunst geen ander doel te bestaan dan het vinden
1
en doorgronden van de stilte.’
Bij de door Claude van de Berge geciteerde ontdekkers van de stilte behoort
ongetwijfeld ook de dichter Hugues C. Pernath. Zijn gehele oeuvre kan immers een
‘getijdenboek’, een ‘livre d'heures’ genoemd worden, waarin stilte de als miniatuur
verluchte initiaal van elk gedicht is.
De Nagelaten gedichten waarvoor Pernath postuum de driejaarlijkse staatsprijs
voor poëzie kreeg, werden in de herfst 1976 uitgegeven bij de Pink Editions &
Productions te Antwerpen. De uitgave werd verzorgd door Henri-Floris Jespers die
zijn vriend Pernath als gouverneur van de Pink Poets opgevolgd is.
Pernath zelf, plotseling gestorven op 43-jarige leeftijd op 4 juni 1975, had gehoopt
voor de laatste bij zijn leven gepubliceerde bundel Mijn Tegenstem (Gedichten
1966-1973) de staatsprijs te krijgen en hij was niet de enige die het verwacht had.
Bitter merkte H. Speliers in het speciale Pernath-nummer van het Nieuw Vlaams
Tijdschrift het volgende op: ‘Functioneler seismografische en geformaliseerde emotie
als in Bij de dood van een ketter (een bundel uit 1962 nota bene, J.G.) ken ik in
onze Nederlandse dichtkunst niet. De successieve Belgische staatsprijsjury's die
dit niet hebben opgemerkt, hebben zich om de drie jaar hopeloos geblameerd zoals
ze het enkele decennia daarvoor hadden gedaan toen ze erin slaagden Alice Nahon
boven Paul Van Ostaijen te bekronen. Sommige dichters lijken te goed voor een
2
staatsprijs, dunkt me’ En de voormalige Antwerpse burgemeester, Lode Craeybeckx,
drukte het in zijn grafrede met een niet mis te verstaan understatement als volgt uit:
‘Nu hij dit leven dat hem vaak zo bitter

1
2

Geciteerd in Kritisch Akkoord 1977, blz. 137.
Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1976, blz. 494

Streven. Jaargang 31

628
was, verlaten heeft, gaat grote dankbaarheid naar degenen die zijn laatste
levensdagen verhelderd hebben door hem de Campert-Prijs toe te kennen.’ Hoe
Pernath zelf tegenover prijzen en bekroningen stond wordt o.m. duidelijk in zijn
antwoord op een vraag hem gesteld tijdens het laatste interview (midden februari
'75) dat hij toegestaan heeft. De vraag luidde: ‘Wat betekent voor jou een prijs: een
beloning voor je werk, een loutere versteviging van je reputatie?’ en zijn antwoord
erop was: ‘Een prijs bewijst geen talent. Het is een toevallige erkenning door een
toevallig aantal mensen die toevallig zijn samengebracht om een toevallig bedrag
uit te reiken aan een toevallig iemand. En dan is er de kans dat jij het toevallig bent.
3
Het is echt een toeval.’
De Nagelaten gedichten bestaan uit twee samenhangende gehelen, gescheiden
door een mooi gelegenheidsgedicht over de vriendschap en een poëtische vertaling
uit het Frans, getiteld: Beschrijving van het schaduwbeeld van M. naar haar portret
door Hans Bellmer. Het eerste deel bevat vijf cycli die Pernath in 1967 schreef naar
aanleiding van zijn verblijf in Polen en zijn bezoek aan het concentratiekamp
Oswiecim. Het tweede deel bestaat uit 4 fragmenten die samen met nog te schrijven
teksten een lang gedicht zouden vormen, De Nacht, dat eind '75 zou verschijnen.
‘Een stomme bloedklonter’ zoals Karel Jonkheere het bij zijn graf uitdrukte heeft er
anders over beslist.
De gemoedsgesteltenis waarin Pernath de thans gepubliceerde gedichten uit
1967 geschreven heeft, kunnen we aflezen uit een van zijn Index-gedichten (Index
35) uit Mijn Tegenstem, die trouwens in dezelfde periode ontstaan zijn.
Ik zal dit land verlaten.
De afgedankte dingen, zwijgend en rustig
Op straat zetten
En op een ochtend van de laatste week
Misschien door het raam hangen
En zien hoe beneden mij, alles
Wat na liefde tot gewoonte werd, traag
Geplet, verscheurd, vermorzeld wordt.
Uit diezelfde of iets latere tijden
Zal ik vergeten: zo mogelijk
Alles wat ik ken
De woorden die ik schreef.
Ik zal hopen of in de waan blijven.

(Mijn Tegenstem, blz. 41)

3

Frank Albers in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1976, blz. 565.
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Aan deze beslissing om dit land te verlaten zijn een aantal gebeurtenissen van
autobiografische aard voorafgegaan, die de depressie en de verslagenheid van de
dichter verklaren. In het midden van de jaren zestig scheidt hij van zijn eerste vrouw,
geraakt hij zijn betrekking kwijt naar aanleiding van een ‘happening’ die door zijn
werkgevers als diefstal geïnterpreteerd werd (om te bewijzen dat het een koud
kunstje was om op de tentoonstelling van de best verzorgde boeken van Nederland
en Vlaanderen een boek te ontvreemden, wandelde hij doodleuk met het
f1000-kostend boek van Karel Appel en Bert Schierbeek onder de arm naar buiten),
werd geroyeerd uit de Belgische Socialistische Partij omdat hij openlijk de oude
Camille Huysmans steunde die tegen het beleid van de BSP scherpe kritiek had
geuit en verloor door de dood van Gaston Burssens (29.1.65) een goede vriend en
een voornaam pleitbezorger. De dichter en tekenaar Patrick Conrad schrijft in zijn
bondige monografie over Pernath, dat hij einde maart 1967 voor een studiereis naar
Lodz, het Poolse Mekka van de film, vertrekt. Hij ontmoet er een aantal belangrijke
acteurs en regisseurs, volgt gedurende één maand een slordige stage op de set
van een TV-produktie, speelt zelfs de rol van croupier in een korte TV-film, maar
keert in juni '67 definitief naar Antwerpen terug, gekweld door heimwee en enigszins
4
ontgoocheld door de moeilijke levensomstandigheden in Warschau en Lodz.
Eigenaardig genoeg zal hij later in interviews altijd blijven volhouden dat hij zeven
maanden (de tijd van de voorziene stage) in Polen heeft verbleven. In 1974 zal hij
voor de radio n.a.v. het boven geciteerde gedicht verklaren: ‘Ja, dat is een gedicht
van 1967, juist als ik naar Polen vertrok. Maar ik verlaat dit land altijd, dat is een zin
die ik al heel lang meedroeg, die ik altijd zal gebruiken, ik wil dit land verlaten omdat
ik niet meer in dit land tegenwoordig ben, omdat ik geen land ken. Ik ben in '67
ongeveer zeven maanden (sic) in Polen gebleven. Ik heb dat gedicht geschreven
toen ik een bepaalde inventaris maakte van bepaalde voorwerpen.’
Wie met de poëzie van Pernath vertrouwd is zal het wel opvallen dat de gedichten
uit de eerste cyclus van de Nagelaten gedichten: ‘En tussen de vertrapte bloemen
die korte zomer’ grotendeels geïntegreerd werden in de laatste vijftien
Index-gedichten, die de inzet vormen van de verzamelbundel Mijn tegenstem. Men
kan er een karakteristieke werkwijze van Pernath in herkennen: oorspronkelijk korte
gedichten (3 tot 10 versregels) worden in een later stadium vaak uitgebreid tot een
langer gedicht.
De cyclus De gedichten van Arne waarmee zijn tweede verzamelbundel Mijn
gegeven woord begint, bestaat uit zes 14-regelige gedichten, die alle dezelfde
structuur vertonen: 3 strofen van resp. 5, 3 en 6 regels. Niet zonder reden werd de
eerste strofe telkens cursief gedrukt, want die eerste 6

4

Patrick Conrad, H.C. Pernath, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1976,
blz. 22.
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strofen werden in ‘Vandaag 7’ als aparte, zelfstandige gedichten gepubliceerd en
later door de dichter uitgewerkt tot ze de vorm kregen die ze thans in de
verzamelbundel bezitten. En als we de ‘gedichten voor berenice’, gepubliceerd in
Gard Sivik, 2 juni 1955, vergelijken met de gedichten in de cyclus Meidood van de
eerste verzamelbundel Instrumentarium voor een winter, dan blijkt duidelijk dat
Pernath niet aarzelt een paar versregels maar soms ook langere fragmenten in
andere gedichten in te schuiven of gewoon te schrappen. Daaruit moet de belangrijke
conclusie getrokken worden dat de volgorde van de versregels binnen één gedicht
voor Pernath maar relatief belangrijk is, omdat niet het gedicht op zichzelf maar de
cyclus in zijn geheel een eenheid vormt. De interpretator van de elliptische poëtische
teksten van Pernath, waarvan het semantische vlees vaak tot op het bot afgeknaagd
is, zal daar terdege rekening mee moeten houden.
Als Pernath een cyclus voltooid heeft, pas dan krijgen de gedichten die er deel
van uitmaken en waaruit het autobiografisch-anekdotische zoveel mogelijk geschrapt
is of zo klein mogelijk gehouden zodat de lezer ook zichzelf erin kan terugvinden,
hun definitieve waarde als glinsterende steen in de mozaïek van de cyclus. Alleen
de lectuur van de gehele cyclus voert tot inzicht in deze mozaïeken van angst,
eenzaamheid, vriendschap, trots, onmacht, liefde, geboortepijn, doodsbesef en
vervreemding die hij geduldig letter na letter, woord na woord aan de stilte en de
leegte ontworsteld heeft. En dat inzicht is het resultaat van een proces dat trager
verloopt dan de lectuur zelf. Zoals voor alle grote poëzie geldt ook voor die van
Pernath dat het onmiddellijk herkende en begrepene minder belangrijk is dan wat
weerstand biedt aan het begrip. De weerstand die de lezer van zijn poëtische teksten
ondervindt, wordt veroorzaakt door de behoefte van de dichter om zichzelf te
beschermen enerzijds en door zijn overtuiging anderzijds dat de lezer slechts na
een volgehouden inspanning toegang kan krijgen tot ‘het Inkarijk waarvan ik het
goud, de graven ken’ (Instrumentarium voor een winter, blz. 34), d.i. tot het
geprivilegieerde domein waar elk woord aan oorspronkelijkheid, volheid en zwaarte
wint, geen pasmunt meer is voor oppervlakkige communicatie, maar puur goud.
Na de cyclus ‘En tussen de vertrapte bloemen die korte zomer’ volgt een lang
gedicht: ‘Alfabet’ of het abc van de onmenselijkheid in de recente geschiedenis.
De korte strofen (een tot vier regels) beginnen elk met een kernwoord dat in
alfabetische volgorde verwijst naar het gruwelijke lot van de joden in de
uitroeiingskampen. Maniëristisch van vorm doet Alfabet toch nergens artificieel of
gewrongen aan. Deze vorm onderstreept integendeel op klemmende wijze het
alomvattend karakter zowel van de menselijke degeneratie als van het erdoor
veroorzaakte leed. Alle letters van het alfabet zijn aangetast; alle woorden zijn
besmet door de geschiedenis. Het visioen van de vernietiging van de mens door
de mens is zo ondraaglijk dat er na de
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nacht van Auschwitz voor de dichter geen nieuwe dag meer mogelijk lijkt. Alfabet
eindigt met de korte, wanhopige zinnen: ‘Eeuwig is de duisternis / Mijn hart een
branden.’
In de volgende cycli: Landschappen I en II en de Auschwitzgedichten identificeert
Pernath zich volledig met de vernedering van het joodse volk: ‘Ik ben de larve / Met
op de rug het teken / Dat aan het zuur der wedergeboorte weerstaat.’ (blz. 28).
Dwalend door Auschwitz en het omgevend landschap noteert hij wat hij ziet, zoals
het opschrift: ‘Kisten und Büchsen mit “Cyklon B” im KL-Auschwitz’ (blz. 30), de rest
van de bladzijde is wit. Vanuit de schokkende ervaring van Auschwitz legt hij
verbanden met zijn eigen jeugd, stelt hij zich vragen over de waarde en het nut van
de herinnering, de zin van het openhouden van de wonde.
Zijn persoonlijk antwoord is een warm en eerlijk verlangen om zijn joodse geliefde
te beschermen en te bevrijden van de angst voor het verleden (het ‘schroeiend uur’
van de gaskamers), het heden (het stomme stilzwijgen) en de toekomst (de
ouderdom en de dood) zoals in volgende verzen:
Ik gaf je deze dag, dit schroeiend uur
Waarin wij misschien afscheid nemen en voor eeuwig
Of voor lange in de dood dringen. Vrees niet, mijn liefste.
De ouderdom is ons ver en ook wij zullen onstuimig weigeren
Het stilzwijgen te voltrekken. Ook wij die zijn, die waren
Maar zullen blijven.

(Nagelaten gedichten, blz. 46)
In de laatste teksten die Pernath geschreven heeft en die deel uitmaken van zijn
dichterlijk project De Nacht spreekt de dichter vrijmoediger en opener over zichzelf
in lange gedichten waarin hij de chaotische zee van zijn tegenstrijdige gevoelens
heeft kunnen omvormen in kalme, koele binnenmeren. Daarin kan men zich pas
spiegelen na lang geklommen te hebben en nadat men de hoogten bereikt heeft
waar alleen de bereidwilligen om tot het uiterste te gaan nog volgen mogen en
kunnen.
Wat Pernath in de cycli ‘In mijn nacht nadert niemand’, ‘Ook ik dool, als een
verdwaald personage’ en ‘Aan mijn vrienden, die ik niet wil vernoemen’ beoogt kan
ik het best omschrijven met de Griekse uitdrukking: τὰ μυστήϱια ποιεῖν.
Het gaat hierbij zowel om de inwijding in en de rituele viering van de mysteries
van eenzaamheid, liefde en vriendschap als om de ver-dichting van het arcanum
van leven én dood. Ik meen niet dat we met De Nacht een nieuwe ontwikkeling
mochten verwachten in het oeuvre van Pernath, wel wordt de thematiek die er van
in zijn eerste bundels aanwezig was hier tot de uiterste consequentie doorgedacht
en doorleefd: ‘In mijn nacht nadert niemand. Want iedereen tevergeefs’ (blz. 71, r.
75). Een van zijn debuutgedichten, ‘Vuile ruiten’ eindigde al met een gelijkaardige
constatering:
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‘Wij springen op / en gaan / van elkaar / voor altijd / 't was alles / te eenvoudig.’
En de slotregels van het gedicht ‘De twijfelende wellust’ uit de cyclus ‘De acht
hoofdzonden’ (1969-'70) luidden:
Ik smeek om een liefde die me in beslag neemt
Het bezweren van een ouderdom die in ons knaagt
Sperma spuwend, sporen die ons overwinnen.
Want niemand wordt geroepen maar iedereen gedwongen

(Mijn Tegenstem, blz. 68)
Liefde die niet beantwoord wordt, de niet aflatende dreiging van de aftakeling, de
onvrijheid die de menselijke contingentie vergezelt, dat zijn de facetten van het
menselijk tekort waarin het dichterschap van Pernath zijn wortels heeft.
‘Aan mijn vrienden, die ik niet wil vernoemen’ wordt door de Pink Poets beschouwd
als het geestelijk testament van hun eerste gouverneur. Wat vriendschap voor hem
betekende heeft Pernath verwoord in een interview voor Elseviers Weekblad
afgenomen door Jef Geeraerts. Vriendschap, zegt Pernath daar, is heilig voor mij.
Zuivere vriendschap met een man is veel brozer en veeleisender dan liefde voor
een vrouw, er is in vriendschap geen sex, dus geen nooduitgang. In vriendschap
heeft men alleen zuivere toestanden, zo scherp gesteld dat men er kwetsbaarder
door wordt. Ik houd zo veel van de mensen dat ik ze haat. Mijzelf kennende, ken ik
de wreedheid. Er is niet veel baatloze vriendschap. Ik zou voor iedereen door een
vuur lopen. Na ontgoochelingen, mislukkingen begrijp ik slechts dat mens en vriend
6
mijn vijand zijn.
Met de laatste regel citeerde hij letterlijk zichzelf in het openingsgedicht van
‘Inleiding tot mijn getijdenboek’ (1965). In het motto van Rutebeuf, dat hij aan de
cyclus ‘Mijn getijdenboek’ uit hetzelfde jaar 1964 liet voorafgaan, maakt Pernath
opnieuw duidelijk dat de vriendschap een erg riskante onderneming is: ‘Que sont
mes amis devenus / Que j'avais si proches tenus / Et tant aimés?’ (Mijn gegeven
woord, blz. 59). Toch heeft hij niet nagelaten heel zijn leven naar vriendschap te
zoeken en ze volgens een strikte code heel intens te beleven. De oprechte verering
die uit de in memoriams spreekt, samengebracht in een speciaal huldenummer van
het Nieuw Vlaams Tijdschrift in 1976, is daarvan het duidelijkste bewijs.
In een gelegenheidsgedicht, Voor Martine, gedateerd maart 1970, heeft Pernath
zijn geloof in de vriendschap en haar dynamische kracht op een voor hem zeldzaam
vloeiende wijze verwoord:

5
6

Gepubliceerd in het tijdschrift De Nevelvlek, voorjaar 1953, blz. 17.
Elseviers Weekblad, 29.11.69, blz. 135.
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De Vriendschap is een kleine, doodgewone vogel
Die valt en klimt en onvermoeibaar
In zon en regen, zijn spiegelbeeld blijft zoeken
Tussen de verwarde struiken van de eenzaamheid.
Deze wereld zal veranderen, krimpend en grijs.
Maar vele wormen vlechten vele vlinders
En de tranen trouwen altijd met hun lach.
De mens is alles en meer of minder
Is hij immers een koning en zelfs eens een dwaas.

(Nagelaten gedichten, blz. 59)
Gaston Burssens, voor wie Pernath een zeer grote genegenheid en bewondering
had, vertelt hoe een hoer met wie hij erg bevriend was hem op het einde van een
van zijn bezoeken vroeg hoe Burssens zijn nieuwe bundel gedichten zou heten.
Zijn antwoord was: ‘Simplement Poèmes posthumes’. ‘Un peu quelconque et trop
général’, zei ze nadenkend. De stilte van de dood. De stilte tegenover mij. ‘Quel
7
silence. Mais un silence qui parle. Le silence tel qu'on le parle’, zei ze.
De bundel van Burssens waaruit dit citaat genomen werd heet dan ook: ‘Posthume
verzen of Le Silence tel qu'on le parle’. Geen aanvulling dan deze had voor de
bekroonde Nagelaten Gedichten van Hugues C. Pernath meer toepasselijk kunnen
8
zijn.
Van H.C.P. Pernath werden volgende verzamelbundels gepubliceerd:
Soldatenbrieven, De Bezige Bij, Amsterdam, 1961 (samen met Paul Snoek)
Instrumentarium voor een winter, De Bezige Bij, Amsterdam, 1963
Mijn gegeven woord, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966
Mijn tegenstem, Pink Editions & Productions, Antwerpen, 1973
Nagelaten gedichten, Pink Editions & Productions, Antwerpen, 1976

7
8

G. Burssens, Verzamelde dichtbundels 2, Bert Bakker, Den Haag, 1970, blz. 668.
J. Gerits, Een lectuur van Hugues C. Pernath, in Streven, febr. 1976, blz. 427-436.

Streven. Jaargang 31

634

Indonesië's Nieuwe Orde bekritiseerd
Oppositie tegen het Suharto-bewind
P.W. Schilpzand
Ligt er niet een Jacquerie op 't einde van dezen weg?
Multatuli, Max Havelaar

Wanneer we ons een oordeel willen vormen over de jongste ontwikkelingen in
Indonesië, doen we er goed aan oog te hebben voor de (uit de koloniale situatie
overgeërfde) intrinsieke moeilijkheden, waarmee dit land als eenheidsstaat kampt.
De socioloog Van Doorn noemde er een aantal: ‘Regionaal en etnisch zijn er
tegenstellingen die eerst de Nederlandse federale politiek in de kaart speelden,
nadien tot een afscheidingsbeweging van de buitengewesten leidden. Religieuze
tegenstellingen deden het streven ontstaan naar een Islamitische staat en
vergiftigden tot op de dag van vandaag het vertrouwen in de politieke loyaliteit van
de Moslim-gemeenschap. (...) Partijpolitieke tegenstellingen tenslotte zijn sinds de
1
aanvang van de nationalistische beweging aanwezig geweest...’
Ook de klassiek economisch-sociale tegenstellingen zijn in Indonesië volop aanwezig
(have's versus have-nots, vooral in de steden, en pachters versus grondbezitters,
op het platteland). Voorts staat de kleine nationale bourgeoisie vaak tegenover het
buitenlandse ondernemerschap, waaronder men dikwijls eveneens de Chinese
middenstand rekent. Tenslotte dienen we nog rekening te houden met het leger als
factor.
De historicus Pluvier schreef hierover: ‘Het is veranderd van een
volksbevrijdingsleger dat de nationale oorlog tegen Nederland voerde, via een
geprivilegieerde kaste in de strijd om de macht onder Sukarno, tot een staat in de
2
staat, om niet te zeggen de staat zelf, onder Suharto’.
Maar er bestaat desondanks ook een ‘bindmiddel’. Op 1 juni 1945, drieeneenhalve
maand vóór de proclamatie van de Republiek Indonesië (17 augustus 1945), zette
Sukarno in een rede de Pantja Sila (Vijf Zuilen) van de te vormen staat, ofwel de
Indonesische wereldbeschouwing uiteen. De staat zou op de volgende vijf principes
moeten worden gegrondvest: nationalisme, internationalisme (of humaniteit),
democratie (moefakat, alge-

1
2

J.A.A. van Doorn, Orde-opstand-orde. Notities over Indonesië, Meppel, 1973, blz. 81.
J.M. Pluvier, De militaire diktatuur in Indonesië in: Indonesië 1965-1975. 10 jaar militaire
diktatuur, Amsterdam, z.j., blz. 8.
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mene overeenstemming), sociale gerechtigheid en geloof aan God. Hoewel deze
uitgangspunten polyinterpretabel bleken, zijn ze tot de dag van vandaag blijven
bestaan. De huidige machthebbers zijn niet van plan hiervan af te wijken, wel is
men doende een vaster omschreven duiding op te stellen. Een commissie onder
leiding van oud-vice-president en oud-Masjumileider Hatta werkt hieraan.
Mede als gevolg van de genoemde antagonismen en de daardoor ontstane uiterst
zwakke integratiegraad waren de ontwikkelingen in de parlementair-democratische
periode (1949-1959) bepaald geen reclame voor deze vorm van democratie. De
binnenlandse verhoudingen verziekten allengs. Toch is het wellicht nuttig - in verband
met wat nog volgen zal - iets te laten zien van de politieke krachtsverhoudingen van
zo'n tien jaar vóór de staatsgreep van 1965.
In 1955 en 1957-1958 werden nl. voor het laatst vrije en algemene verkiezingen
gehouden, en wel respectievelijk voor het parlement en de regionale raden.
3

Aantal stemmen (× 1000) uitgebracht op de grootste partijen op Java:
Partijen

Parlement (1955)

Partai Nasional Indonesia 6964 (24,1%)

Regionale Raden
1957-1958)
5482 (19,8%)

(nationalisten)

Masjumi
4056 (14,0%)
(reformistische islamieten)

3806 (13,7%)

Nahdatul Ulama
(orthodoxe islamieten)

5939 (20,6%)

5568 (20,1%)

Partai Komunis Indonesia 5478 (19,0%)

6934 (25,0%)

(communisten)

Geleide Democratie
Vanaf 1959 tot de omwenteling in de herfst van 1965 bevond Indonesië zich onder
een Geleide Democratie (Demokrasi Terpimpin), waarbij enerzijds de Masjumi en
de veel minder grote sociaal-democratische Partai Socialis Indonesia verboden
4
werden verklaard (1960) en anderzijds door president Sukarno, met de opnieuw
van kracht geworden grondwet van 1945 in de hand, waardoor hij vrijwel onbeperkte
macht kreeg toebedeeld,

3

Compilatie van gepubliceerde en ongepubliceerde officieuze cijfers. Vgl. W.F. Wertheim,
Indonesian society in transition. A study of social change, The Hague, 2nd revised edition,
3

4

1969 , blz. 355. Men houde er rekening mee, dat b.v. Masjumi vooral buiten Java veel aanhang
had; bovendien realisere men zich, dat verkiezingen in ‘jonge’ naties een ander karakter
dragen dan in b.v. de Westerse landen.
Deze partijen schikten zich niet in deze aangepaste democratie. Bovendien waren ze betrokken
geweest bij subversieve activiteiten, zoals de separatische opstand op Sumatra (1958).
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werd gepoogd om onder de banier van Masakom en Marhaenisme samenwerking
in 's lands belang tussen de verschillende overgebleven partijen, alsmede het leger,
te bewerkstelligen. Dit om zo een eind te maken aan het politieke gekrakeel en de
bedreigingen voor de eenheidsstaat. Dit echter liep uit op een mislukking.
Het is Sukarno op den duur niet gelukt het (wankele) evenwicht in de
krachtsverhoudingen tussen de nationalisten, communisten, de Islam en het leger
te bewaren.
Zoals uit de verkiezingsresultaten van vlak vóór de instelling van de geleide
democratie kan worden opgemaakt, begon het communisme in Indonesië grote
betekenis te krijgen. Had de PKI in 1952 nog slechts achtduizend leden, in 1965
bedroeg dit aantal reeds 3 miljoen.
Inclusief de leden van allerlei onder invloed van deze partij staande bonden en
verenigingen telde de communistische beweging in dat jaar 12 à 15 miljoen leden
en aanhangers en was hiermee de belangrijkste, of liever de grootste, in de
niet-communistische wereld. Dit feit nu had een aantal gevolgen.
Ten eerste is het niet denkbeeldig dat anderen in Indonesië (b.v. het leger), maar
7
ook in het buitenland (b.v. investeerders) zich hier wat nerveus over begonnen te
maken. Er zat evenwel ook nog een andere kant aan. De PKI onder leiding van Aidit
voelde zich allengs meer ingekapseld in Sukarno's stelsel van eenheid en diens
harmoniemodel.
Langzaam maar zeker werden allerlei revolutionaire, althans hervormingsgezinde,
uitgangspunten weer wat opgepoetst. Zo begonnen eind 1963 communistische
boeren met een Aksi Sepihak (eenzijdige actie) om de landhervormingswet van
1960 ten uitvoer te brengen. Hoewel de PKI hier waarschijnlijk niet direct mee te
maken had, verklaarde de partij zich solidair met deze ‘revolutionaire daad’. Andere
uitingen van het radicaliseringsproces onder de Indonesische communisten waren
b.v. de toenemende gewelddadigheden tussen hen en ‘reactionaire’ Islamitische
8
studentenorganisaties. Ten behoeve van de ‘konfrontasi’ met het buurland Maleisië
eiste de PKI op een gegeven moment de bewapening van boeren en arbeiders. Het
leger weigerde dit, doch de marine en de luchtmacht schenen er

5

6
7

8

Dit ‘nationale front’ had tot doel de nationalistische (nasionalis), de religieuze (agama) en de
socialistische (komunis) groepen in zich te verenigen. Overigens is men in Indonesië dol op
dit soort acroniemen. Het door de president benoemde parlement bestond uit corporatieve
groepen.
Een op Indonesië toegepast marxisme. De boer Marhaen, die Sukarno ooit zou hebben
ontmoet, werd beschouwd als het ideaaltype van de Indonesische mens.
In een brief van de weduwe van Sukarno aan de toenmalige president van de Verenigde
Staten, Ford, beschuldigt zij de CIA ervan achter de staatsgreep van oktober 1965 te hebben
gezeten (de Volkskrant, d.d. 29-7-1975). Bewezen is dit echter nooit.
Deze politiek was gericht op de annexatie van voormalig Brits Noord-Borneo en Serawak.
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wel voor te voelen. Overigens ziet men alleen al aan deze voorbeelden de
gecompliceerdheid van de verhoudingen in Indonesië, maar dit ter zijde.
Van Sukarno wordt wel gezegd dat hij vooral de laatste jaren van zijn bewind
9
verlinkste of zelfs dat hij een op China georiënteerde communist was geworden.
Volgens mij had Pluvier het veel meer bij het rechte eind door te stellen: ‘Misschien
kan de regering van Sukarno het best omschreven worden als gematigd rechts,
een regiem dat een krachtige anti-imperialistische buitenlandse politiek voerde en
dat, in eigen land, de linkervleugel de grootst mogelijke vrijheden toestond, een
10
rechtse autoritaire regering met een menselijk gezicht’.

G-30-S
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1965 vond er onder leiding van
luitenant-kolonel Untung van de presidentiële lijfwacht een coup plaats, nadien
Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) of G-30-S geheten. Hierbij werden zes
hooggeplaatste legerofficieren, waaronder chef-staf luitenant-generaal Yani,
vermoord. De aanleiding tot deze staatsgreep schijnt geweest te zijn het gerucht
dat het leger van plan was de plaats van de PKI over te gaan nemen binnen de al
eerder genoemde Nasakom-context; de strijdkrachten zouden binnenkort toeslaan,
juist nu de president ernstig ziek was. Er zijn er ook die beweren dat de Untung-coup
een uit de hand gelopen actie - eigenlijk gepland voor 4 oktober, de legerdag - was
van een geïsoleerde groep hoofd- en subalterne officieren.
Tenslotte is er nog de - m.i. onwaarschijnlijke - opvatting, dat het geheel het werk
zou zijn van de communisten in samenwerking met, althans gedoogd door, Sukarno.
Dit is de visie van de huidige machthebbers. Het lijkt niet zo aannemelijk dat zo'n
grote beweging (als geheel) betrokken was bij deze amateuristische putsch.
Duidelijkheid over de ware toedracht ontbreekt echter nog steeds. Untung c.s.
vormden onmiddellijk een revolutionaire raad, zetten Sukarno buiten spel (‘brachten
hem in veiligheid’) en kondigden spoedig te houden algemene verkiezingen aan.
Het leger echter, nu onder commando van generaal-majoor Suharto, zette een
contra-beweging in, de Gerakan Satu Oktober (Gestok), en maakte een eind aan
het kortstondige bestaan van de G-30-S. Het hierop volgend half jaar vertoonde
vele kenmerken van een burgeroorlog.
Officieel vielen er gedurende deze periode 87.000 doden; officieus houdt men
het op een dodencijfer van twee- tot zeshonderdduizend. Daarnaast

9

10

Dit zou o.a. blijken uit zijn maatregelen tegen buitenlandse ondernemingen en de opname
van 3 KPI-ers (w.o. Aidit) in zijn honderd leden tellende gotongrojong (wederzijdse
hulpvaardigheid)-kabinet.
J.M. Pluvier, o.c., blz. 3.
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was er nog sprake van enige honderdduizenden politieke gevangenen. Al eerder,
zij het op bescheidener schaal, had zich iets dergelijks voorgedaan, nl. naar
aanleiding van de Madiun-opstand in 1948. Is dit het lot van het ‘zachtste volk der
11
aarde’, zoals de dichter schreef? Of heeft de poëet zich gewoon vergist?
Suharto wist zich gesteund door alle anti-communisten en door de tegenstanders
van het Sukarno-bewind. Het zijn met name bepaalde (islamitische) studenten- en
12
scholierenorganisaties geweest die het leger tussen oktober 1965 en 1967 bij het
bereiken van zijn doelstelling, namelijk het vestigen van de macht en het afbreken
van het Nasakom-model, bijzonder behulpzaam waren, om eens een understatement
te gebruiken. Deze studenten (en andere jongeren) waren namelijk letterlijk des
duivels over de onder Sukarno op grote schaal voorkomende corruptie, alsmede
vanwege de in die tijd heersende economische wanorde. De PKI werd ervan
beschuldigd, dat zij via de Untung-coup (G-30-S) met moord en geweld de macht
aan zich wilde trekken én - als ongelovigen - en passant ook nog alle kerken en
moskeeën wilde vernietigen. Samen met het leger vermoordden deze uiterst furieuze
studenten ontelbare communisten en PNI-ers (Sukarno's partij), maar ook de
13
sympathisanten en familieleden hiervan. Bovendien werden vele Chinezen ,
christenen en hindoes eveneens het slachtoffer van deze hysterische klopjacht op
degenen die bij geruchte iets (wat dan ook) te maken gehad zouden hebben met
de mislukte staatsgreep. De woorden ‘aanwijzing’ en ‘betrokken zijn bij’ (direct of
indirect) gaven in die maanden als het ware een vrijbrief om te moorden of gevangen
14
te nemen.
Het ‘zuiveren’ en de islamisering van de samenleving was het doel dat alle
middelen heiligde. De moslim-groep heeft eigenlijk nooit iets teruggekregen voor
15
deze bewezen diensten. Dat de PKI en de daarmee verwante organisaties
onmiddellijk werden verboden lag voor de hand. Ook iedere uiting of gedraging ten
gunste van de nog steeds in functie zijnde president Sukarno was uit den boze.
Direct na het succesvol beëindigen van de contra-coup werd chef-staf Suharto
benoemd tot minister van defensie en staatsveiligheid. Onder diens
verantwoordelijkheid kwam het Koptamtib (commando voor het herstel

11
12

13
14
15

Uit: Vloekzang De laatste dag der Hollanders op Java door Sentot (ps. van S.E.W. Roorda
van Eysinga, tevens auteur van het beroemde Koning Gorilla).
Het waren m.n. de organisaties KAMI (studenten) en KAPPI (scholieren), die onder invloed
stonden van oud-masjumisten. Rooms-Katholieke en Protestantse studenten distantieerden
zich na verloop van tijd. Vgl. Y. Anwar, Dagboek van een KAMI-student, Meppel, 1967.
Deze toch al (traditioneel) gehate groep, veelal middenstanders, werd als (pro-) communistisch
aangemerkt.
C. Budiordjo, Politieke detentie in Indonesië, vgl. Pluvier, o.c., blz. 11.
Van vakbonden, boeren, vrouwen, jeugd, studenten, academici, kunstenaars etc.
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van veiligheid en orde) tot stand. In maart 1966 werd Suharto benoemd tot
‘uitvoerend premier’; twee jaar later (11 maart 1968) tot president. Sukarno,
geïsoleerd van het volk en ernstig ziek, werd de macht stukje bij beetje ontnomen.
Hij, eens de populist met een enorm krediet bij het volk, stierf op 21 juni 1970 als
17
ambteloos burger, verlaten door dat zelfde Indonesische volk. Ook hij was
beschuldigd van betrokkenheid bij de G-30-S, en wel voornamelijk omdat hij bleef
18
weigeren de PKI de schuld hiervoor in de schoenen te schuiven.
Inmiddels was dus de Orde Lama, de oude orde van Sukarno's Nasakom-politiek
19
vervangen door de Orde Baru, de Nieuwe Orde van Suharto. De misstanden van
voorheen, zo verwachtte men, zouden spoedig verdwijnen. Het heeft niet zo mogen
zijn.
Het stelde zich als eerste doel Indonesië weer een gezonde
financieel-economische basis te geven. Militairen zouden bij het tot stand komen
hiervan een hoofdrol moeten vervullen. Men zocht aansluiting bij buitenlandse
kapitaalverschaffers (zowel particuliere, als die van regeringswege). Er werd een
einde gemaakt aan de confrontatiepolitiek met Maleisië. Indonesië werd weer lid
van de Verenigde Naties en nam het initiatief tot samenwerking met andere landen
in Z.O.-Azië. In het binnenland werden de hoofdrolspelers van de oude orde, de
nationalisten en communisten, buiten spel gezet.

Studenten
We zullen nu een aantal vormen van verzet en oppositie tegen deze reeds meer
dan twaalf jaar durende orde bespreken.
Allereerst dan de studenten en jongeren. Volgens E. Utrecht staan ‘in de meeste
landen van de Derde Wereld (...) studentendemonstraties niet op zichzelf. Ze worden
gesteund door (of zelfs gehouden op initiatief van) bepaalde machtsgroepen die de
bestaande orde willen veranderen maar, omdat ze zelf geen open conflict met de
andere, de bestaande orde steunende, machten willen riskeren, een groep studenten
of andere jongeren
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Zie voor het optreden van dit commando C. Budiordjo, o.c., blz. 9-20, alsmede de publikaties
van Amnesty International. Momenteel berust de leiding van het Koptamtib bij admiraal
Sudomo.
W.L. Oltmans, Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist, Utrecht/Antwerpen,
1973, blz. 429 e.v. Hierin een getailleerd verslag van het (laten) sterven van Sukarno.
De dissertatie van A.C. Dake, In the spirit of the red banteng, 1973, behandelt de rol, gespeeld
door de PKI en Sukarno bij de Untung-coup. De waarde van dit boek lijkt op zijn minst
twijfelachtig. Vgl. J.M. Pluvier, o.c., blz. 2 en W.L. Oltmans, o.c., blz. 259 e.v.
Nieuwe politieke toestand, inz. in landen die 1940-'45 door Duitsland of Japan waren
onderworpen. Vgl. Koenen/Endepols, 25ste druk. Het huidig bewind in Indonesië gebruikt
deze beladen term zelf.
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naar voren schuiven’. Dit vormt een interessante stelling dunkt me, daar deze
zowel van toepassing kan worden verklaard op Suharto's machtsovername, als op
de huidige activiteiten van studentenzijde.
Elders werd het zó, en dat sloeg speciaal op Indonesië, geformuleerd: ‘Meer dan
voor wat ook is de huidige regering gevoelig voor de ontwikkelingen binnen de
universitaire wereld. Men mag dan wel betwisten of studenten bij machte zijn het
bestaande politieke bestel omver te werpen, als speerpunt voor oppositionele
21
krachten zijn zij uitermate geschikt’. Reeds in 1967 begon zich een verwijdering
te openbaren tussen de eertijds (of nog steeds) anti-Sukarnistische en
22
anti-communistische studenten en het leger c.q. het Suharto-bewind. Zij waren
teleurgesteld dat de corruptie en het machtsmisbruik was blijven voortduren, ja dat
deze zelfs waren toegenomen. Daarenboven was de economische situatie, vooral
voor de gewone bevolking, verslechterd. Het land was meer en meer in de greep
gekomen van het buitenlandse kapitaal.
Er was sprake van een ongelijke economische ontwikkeling, een eenzijdige
oriëntatie op bepaalde produkten (aardolie en -gas, tin en hout), relatieve
verwaarlozing van de bevolkingslandbouw, een niet te stuiten urbanisatie, alsmede
bevolkingsaanwas en een technocratisch onderwijsbeleid. Dit betekende voor
Indonesië dat dit land vanwege de financiering van de economische dekolonisatie,
dus na de souvereiniteitsoverdracht (27 december 1949) heeft moeten voortbouwen
op de oude (en thans neo-)koloniale exploitatie, waarbij de rekolonisatie-fase
gevaarlijk dicht werd benaderd.
De elite ‘bezondigde’ zich aan een steeds luxer wordend bestaan en tenslotte
begonnen de studenten geïrriteerd te raken over de toenemende dominantie van
het militaire element in het civiele politiek en sociaal-economisch gebeuren.
Dat wat we generaliserend het leger noemen, werd dus betrekkelijk snel van
23
‘partner in de strijd om de nieuwe orde tot tegenstander’. Zo absoluut als het hier
staat was het natuurlijk de eerste jaren na 1965 nog niet, maar vandaag de dag
begint het er toch wel een beetje naar uit te zien. Het lijkt dan hier de plaats wat van
het studentenverzet aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien. De
demonstratie ‘de studenten klagen aan’ van 15 januari 1970 was gericht tegen de
verhoging van de benzine- en petroleumprijzen, alsmede tegen de corruptie op
grote schaal bij het staatsolie-
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E. Utrecht, Indonesië's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie, Amsterdam, 1970, blz.
147. Vgl. D.K. Emmerson (ed.), Students and politics in developing nations, New York, 1968.
B. Gunawan, Politiek Indonesië aan de vooravond van het vijfjarenplan in: Internationale
Spectator. Tijdschrift voor internationale politiek (Ontwikkelingsnummer), jrg. XXIII, nr. 21,
dec. 1969, blz. 1921-1922.
Le Monde d.d. 4-12-1967 en B. Gunawan, o.c., blz. 1922.
E. Utrecht, o.c., blz. 148.
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bedrijf Pertamina. De acties gingen, ondanks de smeekbeden van president Suharto
voor radio en televisie - de prijsverhogingen zouden noodzakelijk zijn om de
25
algemene verkiezingen van 1971 te bekostigen - door. O.a. in augustus van dat
26
jaar.
Sedert oktober 1973 vonden, met meer regelmaat dan voorheen, demonstraties
27
door studenten plaats. De actiegroepen en comité's noemden zich o.a.: de
‘(buitenlandse) schulden betalende generatie’, de ‘oppositie van de jonge generatie’,
het ‘anti-luxe comité’ en het ‘comité nationale trots’. In deze tijd, dus eind 1973,
begon de regering in haar commentaar op dit soort acties de term ‘complot’ te
bezigen. Scholieren- en studentenbewegingen werden ontbonden, de leiders
gearresteerd en veroordeeld. De veiligheidsdienst trachtte te infiltreren op de
28
campussen door studenten inlichtingen te laten verzamelen.
Een hoogtepunt uit de sinds oktober 1973 begonnen reeks was ongetwijfeld de
massale demonstratie op 15 en 16 januari 1974 door studerende jongeren, gesteund
door andere categorieën uit de bevolking van Djakarta en Bandung, naar aanleiding
van het bezoek van de Japanse premier Tanaka (de z.g. Malari-affaire). Het protest
gold de expansiedrang van Japan, welke zich uit in investeringen op grote schaal.
Indirect was de onvrede dus eveneens aan het adres van het Indonesische bewind
gericht. Er vielen tenminste elf doden en de materiële schade was aanzienlijk. De
studenten waarschuwden in dit verband hun acties niet als ‘makar’ (samenzwering)
te zien: ‘De acties zijn de uitdrukking van de aspiraties van gans het volk en niet
29
slechts van een groepje studenten’.

Verschillen
Twee belangrijke verschillen tussen de studentenacties van vier jaar geleden en
die van vandaag de dag zijn - zo krijgt men de indruk - dat ze minder principieel
(tegen het systeem) en meer moralistisch (tegen de uitwassen van het systeem)
zijn geworden, maar ook dat de huidige studentenbeweging een grotere verspreiding
heeft, ook buiten Java. Het moralisme van deze studenten kan mogelijk gaan
aansluiten op de (traditionele)
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De inmiddels vervangen leider van deze maatschappij, lt.-gen. Sutowo, ging zelfs voor
Indonesische normen hiermee te ver.
E. Utrecht, o.c., blz. 150.
J. Bruhat, Histoire de l'Indonésie. Serie Que sais-je?, Presses Universitaires de France,
3
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1976 , p. 122.
Regering Suharto bedreigd in: Indonesië. Feiten en meningen, jrg. 1, no. 1, maart 1974, blz.
5 e.v.
de Volkskrant d.d. 4-12-1975.
Regering Suharto bedreigd, o.c., blz. 16.
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politieke aspiraties van de islamitische groeperingen. Volgens sommigen is het al
zo ver.
De laatste weken van vorig jaar en eerste maand van dit jaar vonden
demonstratieve betogingen door studenten plaats in Djakarta, Bogor, Djokjakarta,
Surabaja, Bandung (alle op Java) en Banda (Atjeh). Ditmaal speelde men niet meer
de bal, maar de man. Van Suharto, die naliet de corruptie, de economische wanorde,
de schendingen van de grondwet en die van de mensenrechten werkelijk aan te
pakken, werd geëist zich bij de presidentsverkiezingen door het volkscongres
30
(Madjelis Permoesjawaratan Rakjat) in maart 1978 niet herkiesbaar te stellen. De
studenten zien - terecht? - als de sleutel voor verbeteringen de verandering van het
nationale leiderschap. Om dit te bewerkstelligen willen zij een conflict niet uit de
weg gaan, zo lijkt het.
Om een beeld te krijgen van wat de studenten voor ogen staat, laten we hier wat
van hun (op muren en spandoeken) leuzen en principeverklaringen uit pamfletten,
vlugschriften en communiqués volgen:

‘Bevrijdt het volk van de honger’, ‘Politieke stabiliteit ten bate van politieke
corruptie?’, ‘De Universiteit van Indonesië is geen lakei van de
Berkeley-maffia’, ‘Verpletter de handlangers van het neo-kolonialisme’,
‘1945, vrijheid of dood - 1978, niet vrij, maar nog niet dood’, ‘Wanneer
worden de gegevens over het vermogen van de gezagsdragers
gepubliceerd?’ enzovoorts.
Lukman Hakim, voorzitter van de studentenraad van de Universiteit van Indonesië
te Djakarta, ziet het als volgt: ‘Deze verandering zal er niet komen door formele
procedures, maar er zal tot elke prijs voor gevochten moeten worden’.
Nu de president niet van plan schijnt te zijn op de suggesties van de studenten
31
in te gaan, bevinden deze zich in staat van oorlog met de regering. Als gevolg van
deze stellingname trad het leger op. Studentenleiders werden gearresteerd en
kranten die te veel aandacht aan de hierboven be-
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Generaal Suharto's echtgenote Tien Suharto, bijgenaamd Iboe Tien Prosèn (10%) of Madame
Fifi (fifty-fifty) - en dat is een publiek geheim - maakte zich schuldig aan illegale persoonlijke
verrijking.
Het volkscongres (MPR) wordt samengesteld op basis van de verhoudingen in het parlement,
doch telt ruim het dubbele aantal leden. Het heeft tenminste 1 × per 5 jaar een bijeenkomst
en beslist dan over de grote beleidslijnen en kiest behalve de president ook de vice-president.
Suharto is zeker van 650 van de 920 stemmen.
Tot voor kort was Suharto de enige kandidaat, doch het feit dat er nu een tegenkandidaat in
de persoon van ex-parlementariër en ex-vakbondsleider Marpaung is gevonden, verbeterde
de positie van de zittende president, in de ogen van de studenten, allerminst.
de Volkskrant d.d. 20-1-1978 en NRC-Handelsblad ibid.

Streven. Jaargang 31

643
32

schreven ontwikkelingen gaven, werd een verschijningsverbod opgelegd. Het
begin van het nieuwe academisch semester werd verschoven tot na de
presidentsverkiezing.
Heel interessant, althans beschouwd in het licht van de gebeurtenissen die volgden
op de legerputsch van oktober 1965, was de botsing die op 10 januari van dit jaar
op de campus van de Universiteit van Surabaja plaatsvond tussen militairen en
studenten. De studenten waren daar nl. bezig met de herdenking van de val van
wijlen president Sukarno, tien jaar geleden. Hiermee is dunkt me een - of misschien
de - cirkel rond.
Studenten die een belangrijke rol speelden bij Sukarno's gedwongen aftreden,
herdenken hem nu. Zijn zij tot het besef gekomen dat ondanks alle bezwaren tegen
de oude orde, de nieuwe orde óók (of helemaal) geen oplossing bood? Anderzijds
moeten we er natuurlijk rekening mee houden dat, tenzij er in Indonesië een groot
aantal eeuwige studenten bestaat, het hier om een andere generatie gaat.
Nu we het toch over een generatie hebben, is het nuttig te wijzen op een aspect
dat bovendien een rol speelt. In Indonesië ervaart men een kloof tussen de ‘Generasi
'45’ (de huidige machthebbers) en de hedendaagse (actieve) jeugd. Het gaat hierbij
vooral om de vraag hoe inhoud te geven aan de onafhankelijkheid. De jongeren
willen terug naar het oorspronkelijk uitgangspunt van de nationalistische revolutie,
33
nl. het dienen van het belang van het volk als geheel.
De jeugd wenst geen culturele legitimiteit te geven aan de corruptie en haar als
een logisch, natuurlijk en onafwendbaar fenomeen te aanvaarden. De ouderen
worden ‘moempoengisme’ (het van de gelegenheid gebruik maken) en ‘bapakisme’
(paternalisme) verweten. Maar de jeugd heeft ook ideeën. Ter bestrijding van het
analfabetisme en ter bevordering van het zelfbewustzijn onder de massa, kwam de
Gerakan Anti Kebodohan (Beweging tegen de domheid) tot stand. Medewerking
van de regering kregen ze echter niet; integendeel, van die kant zag men er een
34
complot tegen de staat in.

Communisten
Een tweede categorie van potentiële opposanten betreft de communisten. Zoals
we zagen waren er in 1965 12 à 15 miljoen leden en aanhangers van
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De ook al onder het regiem van Sukarno regelmatig in moeilijkheden verkerende journalist
Mochtar Lubis, hoofdredacteur van het blad Indonesia Raya, komt ook nu weer op voor de
persvrijheid. de Volkskrant d.d. 20-8-1977 en 26-1-1978. Van de zeven gebreidelde kranten
mogen er inmiddels weer zes verschijnen. Het islamitische blad Pelita heeft nog steeds een
verschijningsverbod.
Het is echter de vraag of deze formulering historisch gezien wel juist is.
de Volkskrant d.d. 21-5-1977.
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de beweging. Indien we daar de 2 tot 6 honderdduizend slachtoffers, alsmede de
thans nog gevangen gehoudenen (overigens lang niet allemaal PKI-ers of
sympathisanten daarvan) van aftrekken, houden we nog een aanzienlijke groep
over. Het is niet te verwachten dat dezen in de loop van de afgelopen twaalf jaar
tot ‘inkeer’ zijn gekomen.
In 1968 publiceerde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken een
onderzoek naar de activiteit van communisten in de niet-communistische wereld.
Volgens dat rapport bevonden zich eind 1967 in Indonesië nog 150.000 actieve
35
communisten. Na die tijd zal dit aantal waarschijnlijk wel zijn vergroot.
In het afgelopen decennium was er in verschillende gebieden in Indonesië sprake
van revoltes, waarbij PKI-ers (die in de illegaliteit zijn gegaan) waren betrokken. Zo
ontbrandde in 1968 in Blitar (Oost-Java) een guerrilla-strijd. Utrecht schreef hierover:
‘Het begin van de Blitar-guerrilla moet worden gezocht in de sinds het midden van
1967 uit wraakzucht gepleegde ontvoeringen van de moordenaars van de
onschuldige boeren en de leden van de PKI door de familieleden van deze onschuldig
vermoorden. De illegaal actieve communisten meenden dat zij de wrekers moesten
steunen. Het uitoefenen van de wraak zelf diende ook gestimuleerd te worden,
omdat hierdoor op het platteland de tegenstellingen verscherpt zouden worden.
Bovendien waren de communisten zelf geneigd om de moord op een vader of een
36
broer te wreken.’ Het Indonesische leger heeft hier op hardhandige wijze een eind
aan weten te maken, doch de communisten die Blitar overleefden, zijn naar elders
getrokken en zetten hun activiteiten daar voort. Naast wraak ging het hierbij ook om
overvallen op voedselbewaarplaatsen en wapendepots (typische
guerrilla-activiteiten). Men krijgt de indruk dat zij steun ondervinden van of gedekt
worden door familieleden, vrienden en sympathisanten. Veel PKI-ers zouden zich
vandaag de dag op het platteland en in de stadkampongs rondom de grote steden
schuilhouden. In de overheidsdiensten en in het leger zelfs schijnen zij volgens het
tri-pandji-systeem (in cellen) te zijn georganiseerd.
Veel meer is niet bekend van de werking en de kracht van het huidige Indonesische
37
communisme. Intussen lijkt het wel aannemelijk dat het jongere , nu actief de leiding
hebbend kader veel heeft geleerd van de ‘strategische fouten’ van vóór 1965 en
van de realiteit van de laatste twaalf jaar.
Een boeiend verschijnsel, waarvan gezegd wordt dat het te maken heeft met het
georganiseerd verzet tegen het Suharto-bewind, lijkt bovendien het
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E. Utrecht, o.c., blz. 167.
Ibid., blz. 169 e.v.
Het oudere kader werd goeddeels geliquideerd tussen 1965 en 1967. De Indonesische
communisten worden thans geleid door de in de Volksrepubliek China verblijvende Adjitorop.
Vgl. Peking Review 19 d.d. 6-5-1977, p. 46 e.v. en 22 d.d. 27-5-1977, p. 3.
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volgende. In Midden- en Oost-Java (toevallig eveneens de voormalige bolwerken
van de PKI) nam in de periode 1965-1968 het aantal christenen met drie miljoen
toe. Uit angst voor kritiek uit de westerse wereld durft het bewind niet op te treden
tegen de kerken, ondanks het feit dat een aantal islamitische leiders de christenen
ervan beschuldigen een schuilplaats of -kerk aan de vroegere leden van de
ontbonden PKI te bieden en op die manier mee te werken aan het in stand houden
38
van communistische organisaties.

Militairen
Op zoek naar oppositionele krachten tegen het huidige bewind, is het goed enige
nuances aan te brengen in de houding en de positie van de strijdkrachten. Vóór
1965 waren de marine en vooral de luchtmacht vrij Sukarno-gezind. Dit heeft dan
ook in de jaren daarna geleid tot zuiveringen bij deze delen van de strijdkrachten.
Maar ook het leger, of liever de landmacht, is niet zo één als men het wel eens doet
voorkomen: ‘Men moet zich het leger niet voorstellen als een compacte eenheid.
Er zijn verschillende stromingen. Zeker, er is een centraal commando, maar dat
moet rekening houden met de wensen van de territoriale commandanten. En die
worden op hun beurt weer beïnvloed door hun officieren die betrokken raken in het
39
maatschappelijk leven in hun regio.’ Zo geven bepaalde legermensen of -onderdelen
soms bescherming aan personen en organisaties met linkse of pro-Sukarnistische
ideeën, omdat er familieleden, vrienden of wapenbroeders bij zijn betrokken. Deze
bescherming gaat dan meestal in de vorm van door-de-vingers-zien. Met name de
lagere officieren schijnen niet erg gelukkig te zijn met de diepgewortelde
bemoeienissen van het leger met niet-militaire zaken. Zij hebben geheel andere
belangen dan degenen die bekleed zijn met de hoogste rangen; hun promotiekansen
lopen gevaar en zij staan dichter bij het volk. De in de laatste jaren toegenomen
verarming hiervan beïnvloedde nl. ook de positie, en dus ook de houding, van vele
subalterne officieren, want zij zijn de kostwinners, niet alleen van hun eigen gezin,
maar ook van een groot aantal, zoals daar nu eenmaal de gewoonte is, familieleden.
Dit gegeven kan in de toekomst van belang worden, terwijl nu al min of meer
vaststaat dat vooral buiten de grote steden en buiten Java door ontevreden militairen
steun wordt verleend aan of gesympathiseerd wordt met allerlei sociale
protestbewegingen.
Daarnaast zijn er ook militairen - en niet alleen van de lagere en middelhoge
rangen - die het in hun hart (en sommigen geven daar uiting aan,
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E. Utrecht, o.c., blz. 142.
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waarna ze vaak op non-actief gesteld worden) met de studenten eens zijn. We
komen hierop nog terug.

Overigen
Tenslotte zal ik een opsomming geven van de overige ontevredenen met de huidige
gang van zaken in de republiek Indonesië. De Darul Islam, een extremistische
orthodox-islamitische groepering, die de vestiging van een theocratie nastreeft,
organiseerde de laatste jaren - trouwens ook al onder het bewind van Sukarno verscheidene opstandjes en was verantwoordelijk voor een aantal bomaanslagen
e.d. In de door hen verspreide vlugschriften noemden zij zich ‘het commando van
40
de Heilige oorlog’ (Djahad). Voorts is er, zoals steeds sedert de onafhankelijkheid,
sprake van separatistische bewegingen, als reactie op het gehate ‘Javanisme’,
waarmee de dominantie van Java ten opzichte van de andere eilanden wordt
41
42
bedoeld. Ook met de Oost-Timorezen is het Suharto-bewind nog niet klaar en
43
dat geldt evenzeer voor de papoea's op Irian Barat.
Ik eindig met het vermelden van een aantal groepen die ook niet veel op hebben
met de gang van zaken op dit moment: de intelligentsia met zijn kritiek, vooral op
de schending van de rechten van de mens; de ‘displaced persons’ (vaak uit de
kampen teruggekeerde politieke gevangenen), de werklozen, de gefrustreerde jeugd
en de verarmde boeren, die er sociaal-economisch slecht aan toe zijn, alsmede
vele civiele functionarissen, die hun carrières gebroken zagen, nu zoveel militairen
in het burgerlijk ambtelijk apparaat zijn doorgedrongen. De grote rechtzinnige
Moslim-gemeenschap tenslotte lijkt van alle oppositionele krachten momenteel het
belangrijkst. Zeker indien zij in contact staat met andere ontevredenen.

Verkiezingen
Voor we tot onze conclusies komen, zullen we nog aandacht besteden aan de twee
tot nu toe onder het regiem van Suharto gehouden algemene verkiezingen. Op 3
juli 1971 vonden verkiezingen plaats voor het parlement. Dit heeft slechts een
adviserende functie, roept het volkscongres bijeen, en is niet soeverein, d.w.z. het
kan een regering niet naar huis sturen. Uiteraard konden de communisten en andere
linkse groeperingen, alsmede de
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E. Utrecht o.c., blz. 132; De Waarheid d.d. 23-4-1977 en de Volkskrant d.d. 12-1-1978.
W.F. Wertheim, o.c., blz. 366: ‘But Tibor Mende was right in characterising Indonesia's main
problem as: Man against geography’.
Vlg. P.W. Schilpzand, Oost-Timor: een voorlopige balans in: Streven dec. 1977, blz. 198-206
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aanhangers van wijlen president Sukarno zich niet verkiesbaar stellen.
Vóór de verkiezingen waren voor alle zekerheid vier verboden afgekondigd: men
mocht niet intimideren; de nationale eenheid mocht niet verstoord worden; het uiten
van beledigingen was niet toegestaan en bovendien was elke kritiek op de overheid
verboden.
In 1970 kwam Suharto met de oprichting van een nieuwe ‘non-politieke’ organisatie
de Golongan Karya (Beweging van corporaties), afgekort Golkar. Dit is een federatie
van functionele groepen zoals boeren, arbeiders, jongeren, studenten, vrouwen,
religieuze groepen, ambtenaren, militairen etc. Sukarno's Nasakom en geleide
democratie werd weliswaar ook gevormd door functionele groepen (corporaties),
die zitting hadden in het benoemde parlement. Maar toch krijgt men de indruk dat
toen, serieuzer, meer de eenheid en harmonie, en eventueel, het algemeen belang
werd nagestreefd, terwijl het huidige bewind veel meer het belang van de heersende
44
elite dient. We zijn het dan ook niet geheel eens met Gunawan die stelde: ‘Voor
de rest is het Suharto-bewind eenvoudigweg een voortzetting van Sukarno's geleide
45

democratie, uiteraard zonder Sukarno en de communisten’.
De kandidatenlijsten van de overige toegelaten partijen werden zorgvuldig
gescreend en de gehele verkiezingscampagne stond onder controle, waarbij aan
de regering welgezinde groeperingen meer werd toegestaan dan aan andere.
Van de 351 beschikbare zetels behaalde de Golkar er 227 en bovendien mocht
de president nog eens honderd parlementsleden zelf benoemen. Hiervan waren er
weer 75 gereserveerd voor het leger.
Vóór de op 2 mei 1977 te houden verkiezingen was van hogerhand een politieke
simplificatie doorgevoerd. Twee groepen van partijen moesten een fusie aangaan.
Ten eerste de Partai Persatuan Pembangunan (Eenheids-partij voor de opbouw)
of PPP. Dit is een samenvoeging van de islamitische partijen die in 1971 aan de
verkiezingen deelnamen. Ten tweede de Partai Demokrasi Indonesia (PDI),
bestaande uit de gezuiverde PNI, de partij van oud-president Sukarno, en de
rooms-katholieke en protestant-christelijke partijen. Natuurlijk deed de Golkar, door
velen gewoon de legerpartij genoemd, ook weer mee.
Tussen deze drie partijen bestaat schijnbaar niet veel verschil. Het enige dat men
kan zeggen is, dat de PPP - desnoods niet zonder geweld - een Indonesische variant
van het ethisch réveil nastreeft en religieus tamelijk
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Hoge militaire en functionarissen, technocraten, de bankiers etc. Toch zijn er ook die zeggen,
dat het laatste decennium veel voor Indonesië werd bereikt. Daar staat tegenover dat thans
de Indonesische economie, meer dan onder Sukarno, terug is in het oude (koloniale) patroon.
Vgl. de mening van de Indonesië-werkgroep Leiden in: Mare 22 d.d. 9-2-1978, weekblad van
de Rijksuniversiteit te Leiden, blz. 13.
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behoudend (rechtzinnig), zo men wil orthodox, kan worden genoemd. De PDI wil
net als de Golkar vasthouden aan de scheiding tussen kerk, c.q. moskee, en staat
en is het meest nationalistisch d.w.z. zij staat wat kritischer tegenover samenwerking
met en inmenging van buitenlandse mogendheden.
Hieronder volgen de uitslagen van de beide verkiezingen.
46
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Uitslag van de parlementsverkiezingen in 1971 en 1977:
1971
zetels
24

}

PPP

1977
zetels
99 (+5)

Nahdatul
Ulama

58

}

PPP

99 (+5)

PSII-Perti
(islamitisch)

12

}

PPP

99 (+5)

PNI

20

}

PDI

29 (-1)

Christelijke
partij
(r.k. en prot.
chr.)

10

}

PDI

29 (-1)

Golkar

227

Partijen
Parmusi
(opvolger
Masjumi)

223 (-4)

De uitslag van vooral de laatst gehouden verkiezingen kan op middellange termijn
zijn gevolgen hebben. Dat de Golkar i.p.v. de verwachte (aangekondigde) 70% van
de stemmen 64,4% vergaarde, moet een tegenvaller voor deze ‘partij’ zijn geweest.
De winst die de PPP boekte dient deels te worden gezien als een protest tegen de
direct verantwoordelijken voor de nieuwe orde. Misschien is in dit verband niet
onbelangrijk dat voor het eerst een grote groep jongeren mocht stemmen. De
kiesgerechtigde leeftijd was onlangs verlaagd tot 17 jaar.
In de hoofdstad Djakarta streefde de PPP de Golkar met ruim honderdduizend
stemmen voorbij, terwijl in 1971 de Golkar hier nog oppermachtig was. Sommigen
beweren nu, dat dit een logisch gevolg is van het feit dat in de hoofdstad de
verkiezingsstrijd en de verkiezingen zelf ‘eerlijker’, in verband met de aanwezigheid
van vele buitenlanders (pers en diplomaten), verliepen dan elders. Zo heeft de PPP
formeel een protest bij de president ingediend, omdat op Oost-Java 1,5 miljoen
stemgerechtigden geen stembiljet hadden ontvangen en 3 miljoen stemmen ongeldig
werden verklaard.
Waarnemers wijzen erop dat de betrekkelijk subtiele verschuiving in het
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J. Bruhat, o.c., p. 116.
de Volkskrant d.d. 10-6-1977. Er gaan geruchten, dat binnen de Golkar sprake is van
onenigheid over de te voeren koers. Bovendien zou er naast een pro-Suharto-groep in de
PDI nu ook een groep bestaan, die zich wat meer lijkt te distanciëren van het huidige regiem.
Vgl. Haagse Post d.d. 4-2-78, blz. 26.
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parlement dient te worden opgevat als een rooksignaal, een teken aan de wand.
Men zou de winst van de PPP moeten vermenigvuldigen met een getal X om de
werkelijke onvrede met de bestaande situatie te doorgronden. Zij baseren dat dan
op het volgende: traditioneel belangrijke partijen werden ontbonden (PKI) of gezuiverd
(PNI); de doorgevoerde politieke simplificatie (partijfusies) en de strikte regels en
verordeningen waarmee de verkiezingen gepaard gingen.

Conclusies
We komen tot onze conclusies. Allereerst zullen we de aan dit artikel meegegeven
(motto)vraag beantwoorden. De Indonesische jurist Adnan Buyung Nasution, één
van de vertegenwoordigers van de kritische intelligentsia, constateert een groeiende
beweging in Indonesië die op korte termijn een ander beleid met nieuwe mensen
wil en voegt daaraan toe, dat ‘als dat niet gebeurt het in zijn land tot een rampzalige
48
sociale explosie komt’. Dit lijkt evenwel niet waarschijnlijk en wel om twee redenen.
Ten eerste heeft de geschiedenis van het politieke geweld hier diepe sporen
nagelaten. Na de koloniale periode volgen de Japanse bezetting, de vrijheidsstrijd
(nationale revolutie), de communistische opstand bij Madiun (1948), de
separatistische opstanden (o.a. de Permesta-opstand in 1958), de revoltes van de
extremistische moslimgroepering Darul Islam en tenslotte het bloedbad dat volgde
op de gebeurtenissen van eind september-begin oktober 1965. Een zekere
burgeroorlogs- of geweldsmoeheid bij het Indonesische volk zou ons niet verbazen.
Ten tweede zullen de huidige machthebbers zo langzamerhand ook wel inzien, dat
er de afgelopen twaalf jaar veel is misgegaan met de uitvoering van de plannen van
de nieuwe orde.
Vandaar dat men op dit moment waarschijnlijk hard op zoek is naar een voor het
regiem aanvaardbare oplossing voor de gerezen problemen. Na de te verwachten
herverkiezing (voor de derde ambtstermijn) van president Suharto (tenzij hij zich
als kandidaat alsnog terugtrekt) op 12 maart 1978, zal deze waarschijnlijk na verloop
van tijd, b.v. om gezondheidsredenen, aftreden. Zijn prestige is aangetast, hoewel
aan zijn persoonlijke integriteit (wel aan die van zijn vrouw) niet wordt getwijfeld, en
hij beschikt niet over een charisma, zoals zijn voorganger.
49
Dan moet er natuurlijk een opvolger komen. Logisch zou zijn dat de vice-president
hiervoor als eerste in aanmerking komt. Maar er is nog ruim een dozijn andere
kanshebbers, mogelijke opvolgers van Suharto. Het gaat hier om hoge officieren want de strijdkrachten zullen de macht niet uit
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NRC-Handelsblad d.d. 17-12-1977.
Momenteel is dit Hamengku Buwono IX, de sultan van Djokjakarta. Deze heeft echter op 5
maart 1978 zijn aftreden aangekondigd.
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handen geven - die, de een meer dan de ander, sympathiseren of begrip hebben
voor de studenten e.a. Vaak zijn het militairen die hun sporen verdienden in de strijd
tegen de Nederlanders, de communisten en de Darul Islam. Zij genieten allen (de
een meer dan de ander) bekendheid bij het volk. De straks te noemen generaals
stellen wèl prijs op een dialoog met de oppositionele krachten en zijn bereid de
uitwassen die met de uitvoering van de plannen van de nieuwe orde gepaard gaan,
uit te bannen. De nieuwe orde zèlf zal onaangetast blijven, evenals de in het begin
van dit artikel genoemde Pantja Sila.

Opvolging
De grootste kans voor de opvolging lijkt de integere generaal Surono (Javaan en
islamiet), plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten, te hebben.
Daarnaast worden - en we proberen een zekere volgorde naargelang de
waarschijnlijkheid te geven - eveneens als reële kanshebbers genoemd: de populaire
generaal der mariniers Ali Sadikin, oud-gouverneur van Groot-Djakarta;
luitenant-generaal Harto Rekso Dharsono, ex-secretarisgeneraal van de Association
of South East Asian Nations (ASEAN) en voormalig commandant van de beroemde
Siliwangi-divisie; de verhoudingsgewijs liberale generaal Sumitro, oud-commandant
van de veiligheidsdienst (Koptamtib), die na de Malari-affaire (januari 1974) werd
vervangen door admiraal Sudomo; generaal Kemal Idris, die in 1966 Suharto als
commandant van de Indonesische strategische reserve opvolgde; generaal Sutopo
Yuwono, de huidige ambassadeur in Nederland en oud-chef van de geheime dienst;
de legendarische bevelhebber uit de tijd van de onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949),
generaal Bung Tomo; oud-stafchef en oud-minister van defensie Abdul Harris
Nasution en generaal Sarwo Edhie, die vooral naam maakte bij het neerslaan van
de Untung-coup. Kandidaten van duidelijk de derde garnituur lijken: generaal-majoor
Himawan Sutanto, commandant van de Siliwangi-divisie (op West-Java); generaal
Widodo van de Diponegoro-divisie (Midden-Java) (uit de leiding van
Brawidjaja-divisie, Oost-Java, kan ook nog wel iemand naar voren komen); generaal
Makmun Morod, stafchef van het leger en generaal Witono, thans ambassadeur in
50
Tokio.
De zojuist genoemden hebben, alweer de een meer dan de ander, laten merken
dat zij het met de studenten en met andere opposanten tegen het huidige bewind
eens zijn, dat er een contrast bestaat tussen ideaal en werkelijkheid van de Nieuwe
Orde (die erkend wordt als fase van de Indonesische revolutie). Sommigen durfden
zelfs openlijk te beweren dat de kloof tussen arm en rijk onder de regering-Suharto
was verbreed.
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de Volkskrant d.d. 7-2-1978; Haagse Post, ibid. en Trouw d.d. 9-2-1978.
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Anderzijds vormt het studentenverzet geen autonome politieke factor; aan hun
spontaniteit mag best worden getwijfeld. Zij worden waarschijnlijk op het ogenblik
gebruikt door sommige hoge militairen en militante moslims tezamen. Als die hun
zin krijgen is men denkelijk nog verder van huis. Nu de communisten en de
nationalisten à la Sukarno zijn uitgeschakeld, vormt de islam nog de enige rivaal
van het leger. Op de achtergrond van de schijnbaar uitsluitend politiek-ideologische
51
conflicten loopt dus ook nog - en dat is essentieel - een religieuze scheidslijn.
Aangezien een relatief groot deel van de toplaag van het leger wordt gevormd door
christenen, zal het leger zich ten sterkste verzetten tegen het aan de macht komen
van die kandidaten die met één been in de (militante) islamitische beweging staan.
Zo zal men denkelijk al het mogelijke doen om te verhinderen dat b.v. generaal
Abdul Harris Nasution, aanhanger van de PPP, Suharto zal opvolgen.
De strijdkrachten, die sedert de herfst van 1965 zichzelf een dubbele taak
52
toebedachten, nl. de landsverdediging en de opbouw en het bestuur van het land ,
zullen deze gewoon willen voortzetten. Suharto's opvolger zal evenwel bestuurlijke
hervormingen (moeten) aankondigen; een eensluidende interpretatie van de Pantja
Sila geven; de democratie wat verbreden (opvoeding tot democratisch denken) en
in het algemeen een hernieuwd offensief openen tegen de corruptie, het
machtsmisbruik, de schendingen van de mensenrechten en de niet al te florissante
sociaal-economische toestand. Het zou van verregaand etnocentrisme getuigen op
dit moment méér te verlangen. We moeten echter toegeven dat die neiging wel
53
bestaat.

Problemen
54

Het land kent grote problemen. De buitenlandse schuldenlast bedraagt zo'n twintig
miljard gulden; de bevolkingstoename is enorm (vooral op Java); men kampt met
voedseltekorten, zodat men rijst van elders moet importeren; tenslotte kent men in
Indonesië ook een ernstige inflatie- en werkeloosheidsproblematiek.
Het leger, net als elders in Azië, zal leiding moeten geven aan de oplossing van
de vraagstukken waarvoor Indonesië zich ziet gesteld. Het zal daarbij
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Folia Civitatis. Weekblad van de Universiteit van Amsterdam d.d. 4-2-1978, blz. 7.
J.M. Pluvier, o.c., blz. 8. Op 15-12-1977 schaarden de strijdkrachten zich, middels een
verklaring, als één man achter de huidige president.
Men zou kunnen aansluiten bij opvattingen, zoals van J. Romein, De garoeda broedt in: In
de ban van Prambanan, Amsterdam, 1954, blz. 184 m.n. en W.F. Wertheim, o.c., blz. 357.
Eens zal volgens hen de nationale revolutie worden gevolgd door een sociale revolutie.
De internationale aspecten die vastzitten aan het Indonesische drama, b.v. de economische
en politiek-strategische belangen die het Westen (incl. Japan) daar heeft spelen uiteraard
eveneens een grote rol bij de gang van zaken in Indonesië zelf.

Streven. Jaargang 31

652
met name, meer dan voorheen, strak toezicht moeten houden op de uitvoering van
het beleid (het derde vijfjarenplan). Een fatsoenlijke militair, vooral gesteund door
vele gelijkgezinden, zal die taak toebedeeld dienen te krijgen. Zoniet, dan kunnen
we over drie jaar weer zo'n artikel schrijven. Van gewapend verzet, van wat voor
zijde ook, tegen de Nieuwe Orde kan voorlopig geen sprake zijn. De strijdkrachten
(TNI) hebben het gehele land onder controle en zijn daarenboven uitstekend
geschoold in de guerrilla-bestrijding. Het is bovendien de vraag of militant verzet
iets oplost op dit moment. Ons lijkt dat de enige kans, gezien de tegenstellingen,
waarmee het land is behept, die Indonesië vooralsnog heeft (en daarmee ook de
bevolking) is het serieus aanpakken van de reeds eerder geschetste problemen,
uit de voeren door de ‘redder van de revolutie’ en ‘bewaker van de nationale eenheid’
(zoals ze zichzelf beschouwen): de strijdkrachten. Misschien haalt men in deze
55
kringen zelfs nog eens zoiets als de ideologie rond boer Marhaen op. In de nabije
toekomst echter zal het leger zijn best moeten doen het vertrouwen te herwinnen,
om daarna uitvoering te gaan geven aan de op basis van consensus (die zelfs bij
dit verdeelde volk mogelijk moet zijn) tot stand gekomen (ontwikkelings)plannen.
Amsterdam, 12 maart 1978.
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Vgl. noot 6.
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Forum
Geen grond meer onder de voeten
‘De dageraad kwam, maar geen dag. In de grijze hemel verscheen een rode zon,
een vage, rode cirkel die een klein beetje licht gaf, alsof het schemering was; en
toen die dag vorderde, werd de schemering weer duisternis, en de wind huilde en
jammerde over de gevallen maïs. Mannen en vrouwen zaten dicht opeengepakt in
hun huizen en ze bonden zakdoeken over hun neuzen, wanneer ze uitgingen en
1
droegen stofbrillen om hun ogen te beschermen’. Aldus een passage uit het begin
van de magistrale roman van John Steinbeck, waarin op indringende wijze een van
de aspecten beschreven wordt van de ecologische ramp die de Verenigde Staten
in 1934 trof. Deze ramp, bekend als de Dust Bowl, betekende het verloren gaan
van 350 miljoen ton grond van de Great Plains in een geweldige stofstorm. Het
ecologisch evenwicht, dat sedert 1880 door de kolonisatie steeds meer bedreigd
was, werd in enkele dagen grondig verstoord.
Toch kan niet gesteld worden dat de wereld, ondanks de grote publiciteit, ondanks
ook de wereldbefaamde roman van Steinbeck, veel geleerd heeft van de gevolgen
van de Dust Bowl. Integendeel. En dus wordt de publieke opinie nog steeds, en
terecht, geconfronteerd met waarschuwingen van de zijde van bezorgde
wetenschapsmensen en politici over de ecologische rampen die ons boven het
hoofd hangen. Zo'n waarschuwing is vervat in het uitstekend gedocumenteerde
boek van de Amerikaanse ecoloog en medewerker van het Worldwatch Institute,
2
Eckholm. Zijn in 1976 verschenen Losing Ground is nu ook in een Nederlandse
vertaling op de markt verschenen.
Eckholms boek, wetenschappelijk gefundeerd, is toegankelijk voor een groot
publiek en zou ook door een groot publiek gelezen dienen te worden. Het is uitermate
helder geschreven en dat is beslist een compliment waard, want het schrijven over
ecologische problemen veronderstelt het bijeenbrengen van dikwijls zeer
gespecialiseerde kennis uit zeer verschillende takken van wetenschap.
Zoals de titel aangeeft, handelt het boek voornamelijk over de negatieve effecten
van verstoringen in ecosystemen voor de grond onder onze voeten. Eckholm ontrolt
een eindeloos lijkende reeks taferelen voor onze ogen, waarin steeds hetzelfde
thema terugkeert: de vernietiging van het natuurlijk milieu, geplaatst in een historische
en culturele context. Gegeneraliseerd weergegeven is het een vierluik waarin het
menselijk handelen met betrekking tot het bos, de woestijn, het gebergte en het
water uitgebeeld wordt. Er zullen relatief weinig mensen zijn die bij een discussie
over de energiecrisis en over de aanpak van het energiegrond-stoffenprobleem
denken aan de brandhoutvoorziening. Eckholm maakt evenwel duidelijk dat voor
een derde deel van de wereldbevolking de realiteit van de energiecrisis niet bestaat
uit de zoveelste verhoging van de olieprijzen of een pro-
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John Steinbeck, De druiven der gramschap, Holkema en Van Warendorf, Amsterdam, blz.
6.
Erik P. Eckholm, Geen grond meer onder de voeten. Ontbossing, bodemverlies en honger.
Serie Anatomie van de toekomst, Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 281 blz., f 34,50.
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testmars tegen de kernenergie, doch uit een dagelijks weerkerende noodzaak
brandhout te verzamelen. Voor Eckholm vormt het brandhoutprobleem een van de
grootste milieuvraagstukken van de toekomst. Hout blijkt voor een belangrijk deel
van de mensheid energiebron nummer één en dit zal zeker niet veranderen, gegeven
de bevolkingsgroei en de relatieve schaarste van een aantal andere energiebronnen.
Aangezien de gemiddelde verbruiker 1 ton hout per jaar verstookt, betekent deze
gang van zaken andermaal een gevoelige aanslag op het bosareaal. De uit een
ecologisch oogpunt desastreuze houtkap wordt een steeds groter probleem in bijv.
India, Centraal-Afrika en de bergachtige gebieden van Latijns-Amerika. De relatie
van dit probleem tot de voedselvoorziening is tweeërlei. Allereerst wordt bij het
ontbreken van voldoende brandhout gedroogde koemest als alternatieve energiebron
gebruikt, waardoor uiteraard voedingsstoffen aan de bodem worden onthouden; en
voorts heeft men voor de voedselbereiding nu eenmaal vuur nodig. Het groeitempo
van de in wezen op dit moment nog onelastische vraag naar brandhout is dermate
groot dat in feite zeer omvangrijke herbebossingprogramma's opgesteld én uitgevoerd
moeten worden. Dat is een kwestie van politieke prioriteitenstelling. Doch, stelt
Eckholm wat cynisch, ‘met brandhout win je nu eenmaal geen verkiezingen’.
Samenhangend met ontbossing en ongeremde verwijdering van
bodembeschermende vegetatie is het probleem van de desertificatie. Daaronder
wordt het proces verstaan waarbij de mens door ‘ecologisch wangedrag’ een
opschuiving van de vegetatiezones veroorzaakt (dit is bijvoorbeeld waar te nemen
aan de uitbreiding van de Sahara en van de Tharwoestijn, om enkele gebieden te
noemen). De kern van dit probleem is dat het behoud van hetgeen noodzakelijk is
voor de overleving van de samenleving als geheel, strijdig is met de individuele
belangen van het ogenblik. Wie maakt een nomadenfamilie duidelijk dat de praktijk
van overbeweiding, vaak voor hen een levensnoodzaak, op den duur schadelijk is
voor de hele gemeenschap?
Ongeveer 10 procent van de wereldbevolking woont in de bergen en ongeveer
40 procent woont in de aangrenzende laagvlakten. In vele berggebieden is reeds
een ernstige verstoring van het ecologisch evenwicht bereikt. Ernstig is de situatie
in de berggebieden van de Himalaya. Eckholm beschouwt de Himalaya als een
soort ecologisch Gibraltar, waarvan het welzijn van invloed is op het lot van
honderden miljoenen mensen. Daar ontspringen namelijk de belangrijkste rivieren
van het Indische subcontinent, de Ganges, de Indus en de Brahmapoetra. Door het
voortdurend stijgende bevolkingsaantal tracht men steeds meer steile hellingen
geschikt te maken voor de uitoefening van de landbouw. De daarmee gepaard
gaande ontbossing veroorzaakt een steeds verder om zich heen grijpende
bodemerosie, waardoor de rivieren een altijd groter wordende slibbelasting krijgen.
Door de ontbossing wordt bovendien de hydrologische cyclus ingrijpend gewijzigd,
omdat het regenwater niet meer geleidelijk in de bodem dringt, doch op de
kaalgeslagen hellingen onmiddellijk afvloeit naar de rivieren. Overstromingen worden
zodoende een normaal verschijnsel.
De versterkte slibafvoer heeft nog andere gevolgen. De met behulp van grote
stuwdammen gecreëerde stuwmeren slibben in een angstwekkend tempo dicht en
verliezen daardoor hun reservoirfunctie. Het is vooral het tempo waarin de
slibafzetting in de stuwmeren plaatsvindt, dat men heeft onderschat bij de bouw van
de vaak prestigeverhogende stuwdammen (een bekend voorbeeld is de Assoeandam
in Egypte). Overigens is het waterprobleem nog niet voldoende opgelost wanneer
men er in zou slagen om de slibafvoer te verminderen. Pakistan en Irak leveren
dramatische voorbeelden van de gevolgen van verzilting, een onbedoeld neveneffect

Streven. Jaargang 31

van irrigatie. Wanneer irrigatie niet vergezeld gaat van een goed drainagestelsel,
is verzilting het onvermijdelijke gevolg.
Zijn er nog oplossingen mogelijk voor het gecompliceerde probleem van het
verstoorde ecologische evenwicht? Eckholm is daarover bepaald niet optimistisch,
omdat hij terecht inziet dat oplossingen alleen maar gevonden kunnen worden in
het samengaan van diepgaande sociaal-economische hervormingen
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met een ethisch-ecologische opvoeding. Hij ziet wat dit betreft enig perspectief in
de ontwikkeling van Communistisch China, waar men, ondanks ook daar aanwezige
missers, toch in dit vlak op de goede weg lijkt te zijn. Die sociaal-economische
hervormingen zijn nodig omdat mensen die gebrutaliseerd worden door de
uitbuitende economische en sociale structuren, hun land naar alle waarschijnlijkheid
niet beter zullen behandelen dan zij zelf behandeld worden.
Ondanks het feit dat Eckholm een realistische visie op het probleem niet ontzegd
kan worden, heeft hij toch verzuimd in dit kader nadrukkelijk de ‘Noord-Zuid’
problematiek aan de orde te stellen. Dat is o.a. wel gedaan in een recent artikel
waarin de vraag gesteld wordt of de huidige vorm van ontwikkelingssamenwerking
3
wel ecologisch verantwoord is. De auteurs daarvan stellen dat onze welvaart
gebaseerd is op een industriële economie, die gekenmerkt wordt door het ongeremd
opstoken van de voorraad fossiele brandstoffen. ‘De hiermede gepaard gaande
milieuvervuiling is reeds dermate verontrustend, dat het onverantwoord is een gehele
wereldbevolking via ons soort economie op ons soort welvaart te brengen en de
vervuiling daarmee proportioneel te laten toenemen’. Een van hun conclusies, in
vragende vorm gesteld, vormt naar mijn mening een goede aanvulling op de vele
essentiële opmerkingen die door Eckholm in zijn boek zijn gemaakt, nl.: ‘Moeten
wij de huidige toestand consolideren of moeten wij bewust kiezen voor een grotere
gelijkheid door zelf met minder genoegen te nemen of accepteren wij de ontwikkeling
van de derde wereld naar ons voorbeeld en daarmede een milieucatastrofe?’.
A.G.J. Dietvorst

Quoboza
Op 19 oktober van verleden jaar werd hij in Johannesburg gevangen genomen:
Percy Quoboza. Een neger-journalist. Hoofdredacteur van de grootste krant voor
de Zuidafrikaanse negers, de World. Op wat voor beschuldigingen zijn arrestatie
berustte, kwam noch toen noch later duidelijk uit de doeken. Officieel heette het dat
hij door artikelen in zijn blad de wet op de Binnenlandse Veiligheid had geschonden,
maar welke artikelen dat waren en hoe zij de wet konden schenden werd niet onthuld.
Officieus werd hij op de hoop gegooid van degenen, die door de minister van Justitie,
Kruger, tot ‘anarchisten’ werden bestempeld en gewoon aan de circulatie worden
onttrokken. Alleen zijn vrouw mocht hem twee maal in de week bezoeken - dat wil
zeggen: tegenover hem gaan zitten met een dikke glasplaat tussen hen in.
Hij was al eens eerder door de politie opgepakt. Een klein jaar eerder: in de nacht
van 14 december 1976, kort nadat hij in zijn blad een interview publiceerde met
Khotso Seatholo, de leider van de Soweto-studentenraad. Om drie uur in de nacht
stopte er een auto met gedoofde lampen voor zijn deur en even later bonkten de
vuisten van de politie op die deur en drongen de ‘heren’ met getrokken revolvers
binnen. Zij stortten zich op zijn bibliotheek, zoekend naar belastend materiaal, dat
zij echter niet konden vinden. Zij namen hem mee voor een verhoor, dat hij staande
acht uur aan een stuk moest ondergaan. Zij probeerden van hem aan de weet te
komen waar de leiders van het studentenverzet zich bevonden, maar acht uur lang
hield hij staande dat hij volkomen onkundig was van hun verblijfplaats. ‘Zij weten
mij wel te vinden’, zei hij, ‘maar ik hen niet. Ga naar hun huis en als ze daar niet
zijn, ga naar hun moeder, en als die het niet weet, hoe zal ik het dan weten’. Om
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redenen die nooit werden opgehelderd - men vermoedde druk van de Amerikaanse
en Britse ambassade - werd hij na dat verhoor vrijgelaten.
Wie is deze Quoboza?
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Zijn vader was een gewone neger-arbeider, een mijnwerker. Een gelovig katholiek,
die zijn zoon een strenge opvoeding gaf en, dank zij de hoop van de geestelijkheid
dat er nog eens een priester uit deze jongen zou groeien, de kans kreeg hem degelijk
onderwijs te verschaffen - een zeldzaam privilege voor een kleurling in Zuid-Afrika.
De priesterroeping heeft zich echter wel meer verwant getoond met de roeping voor
de journalistiek. In zijn geval werd het inderdaad de journalistiek, waarin hij vlot
carrière maakte.
Als hoofdredacteur van de World trok hij de aandacht van de Nieman-Foundation
in Amerika.
Die Nieman-Foundation is al vele jaren verbonden aan de Harvard Universiteit
en stelt zich ten doel journalisten te vormen; niet door middel van een vakopleiding
maar door hun de gelegenheid te bieden gedurende een jaar aan de Harvard
Universiteit te studeren in welk vak zij maar willen, alleen géén journalistiek. Zij
kunnen hun studierichting zelf kiezen in verband met het specialisme dat zij als
journalist hebben ontwikkeld of ter aanvulling van wat zij in algemene academische
ontwikkeling tekort zijn geschoten.
Quoboza kreeg zijn fellowship voor de Nieman Foundation in 1975 en naar
aanleiding van zijn arrestatie heeft het Amerikaanse weekblad The New Yorker
eens bij een aantal van zijn mede-fellows uit die tijd naar hem geïnformeerd. Uit die
informaties bleek dat Harvard in Quoboza een beslissende ommekeer teweeg had
gebracht.
Zijn vrienden herinnerden zich dat hij aankwam al een zeer ernstig en behoedzaam
man, die zorgvuldig afstand bewaarde tot de blanke studenten, waar hij eensklaps
tussen was terecht gekomen. Vroeg men hem naar de apartheidspolitiek in zijn
land, dan antwoordde hij beleefd maar voorzichtig. In zijn gedrag verried hij ook het
automatische verweer dat hij tegenover de blanke gemeenschap had opgebouwd.
Als hij ergens in Cambridge een restaurant wilde binnengaan, probeerde hij eerst
door de ramen te kijken of blanken en zwarten daar wel gezamenlijk werden geduld.
Geleidelijk echter veranderde hij. Zijn vrienden ontdekten in hem een scherpe
ironische humor en een hartelijke menselijkheid, die hij nooit eerder tegenover hen
ten toon spreidde. Toen hij in juni '76 afzwaaide keerde hij als een heel ander mens
naar Zuid-Afrika terug.
Quoboza zelf beschreef dit kenteringsproces in een brief aan een van zijn vrienden
aldus: ‘Voor het eerst in mijn leven leerde ik goed van kwaad onderscheiden. Waar
ik in mijn Cambridge-jaar het meest van schrok, was het feit dat ik voordien onrecht
en discriminatie als vanzelfsprekend in de traditie van ons land had aanvaard. Na
mijn studiejaar maakte ik mij kwaad om de dingen die ik voordien had geaccepteerd.
Daardoor werd ook de instelling van mijn krant grondig gewijzigd. Wij zijn nu een
verbitterd vechtend blad geworden. Daardoor hebben wij ons een paar gevaarlijke
vijandschappen op de hals gehaald. Mijn leven is geen cent meer waard. Maar ik
zie het als mijn taak en die van de mensen die mijn inzicht delen, om zonder vrees
of blaam uiting te geven aan de verlangens en het streven van mijn volk. Maar dit
is een harde taak om te volbrengen.’
Vóór zijn verblijf in Amerika huldigde hij nog het standpunt dat een gematigde
opstelling, waardoor men tenminste dóór kon gaan met schrijven, de voorkeur
verdiende boven een gedwongen zwijgen in de gevangenschap. Na zijn terugkeer
echter verkoos hij de harde lijn, ook al kostte hem dat zijn vrijheid. Hij achtte zich in
geweten verplicht te spreken. ‘Anders’, zei hij, ‘word ik bekropen door de angst, dat
wanneer eenmaal alles voorbij is en ons lot een plaats heeft gekregen in de
geschiedenis, er tal van blanken zullen zijn in dit land die de tragische woorden
zullen herhalen, die in Duitsland werden gesproken na het einde van de Tweede
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Wereldoorlog, toen iedere Duitser zei: wij hebben het niet geweten. Het is nu eenmaal
zo, dat het kwade alleen kan zegevieren als er maar genoeg goede mensen zijn,
die er niet naar omkijken en er niets over horen.’
En zullen er zulke mensen alleen maar in Zuid-Afrika zijn?
Begin maart kwam het bericht dat Quoboza is vrijgelaten. (red.)
Hans Hermans
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
Joseph Nuttin, Het stereotiep beeld van Walen, Vlamingen en
Brusselaars. Hun kijk op zichzelf en op elkaar, Een empirisch onderzoek
bij universitairen, (Medededelingen van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der
Letteren - Jaargang XXXVIII, 1976, Nr. 2)
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
Brussel, 1976, 86 pp., BF. 480
Dit werkje bevat de resultaten van een onderzoek dat ruim vijftien jaar duurde en
handelt over de sociale attitudes en stereotiepen van universiteitsstudenten
betreffende de drie gemeenschappen in België (Vlamingen, Brusselaars en Walen).
Stereotiepen binnen de groep (autostereotiepen) worden daarbij ook vergeleken
met stereotiepen van andere groepen (heterostereotiepen). Meestal wijken de
stereotiepen weinig af over deze periode. Duidelijk is alvast dat de meest negatieve
evaluaties worden toegekend aan de inwoners van de hoofdstad, en dit zowel vanuit
de Vlaamse als vanuit de Waalse groep.
Alex M.S. Vanneste

D. Grabijn e.a., Bewustzijnscrisis en cultuurverandering
De Toorts, Haarlem, 1977, 126 blz., f 24,Zes auteurs geven uiting aan hun verontrusting betreffende onze cultuur. Daarbij
gaan ze uit van de ‘Ideeengeschichte’ en ze blijven ook binnen dit kader. In het
eerste hoofdstuk is Sef Kicken aan het woord ‘de mens kan nooit geheel lichaam,
of ratio of geest worden: de drie energievormen die aan deze attributen ten grondslag
liggen, zijn altijd aanwezig, ofschoon in verschillende mengvorm’. En zo is er meer
semantische onzin te citeren, b.v. ‘het bewustzijn als energiestructuur’, de titel van
hoofdstuk II (Landheer).
III is van Grabijn, een soort ‘blank verse’-compositie; IV Ruarus ‘over het bewustzijn
en zijn bespelen’ geeft tenminste uitgebreid het definitieprobleem van ‘Bewustzijn’:
een verzamel- of dekbegrip dus. V ‘Naar de wetenschap van het bewustzijn’ (nog
steeds gehypostaseerd) produceert het woord ‘Noëtica’ als solistische
basiswetenschap. In de maatschappij als stemmingsveld, hoofdstuk VI, komt 't Hart
bij Foucault terecht.
De cover zegt, dat studie van menselijk bewustzijn ons kan helpen diepere
oorzaken op te sporen van veranderingen in economie, politiek etc.
De hier aangeduide holistische en niet-analytische denkwijze is m.i. een
intellectuele pendant van de transcendentale meditatie. Deze wordt dan ook in b.v.
hoofdstuk V aanbevolen als uitweg uit de crisis.
J.H. van Meurs

Jean Gobet, Les Tests Démystifiés
Aubier-Montaigne, Paris, 1976, 304 pp.

Streven. Jaargang 31

Op klare en bevattelijke wijze legt S. uiteen hoe (en waarom) de psychologische
testen functioneren. De bedoeling is niet zo maar vulgariserend-wetenschappelijk,
maar vertrekt vanuit het besef dat tegen een dergelijke manipulatie door de
wetenschap enkel tegen-manipulatie mogelijk is, als een soort van zelfverdediging.
Ik ben het met deze thesis nogal eens, en juich derhalve dit soort van publikaties
ten volle toe, al twijfel ik er wel aan of deze strategie uiteindelijk haalbaar is. De
vertra-
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ging waarmee de reactie volgt op de manipulatie is té groot; een radicale
zelfdefensieve anti-bureaucratische strategie zou op z'n minst ietwat vooruitziend
te werk moeten gaan. Maar het was de auteur van dit werk louter om praktijk te
doen, en de demystificatie ervan. Daarin slaagde hij m.i. wel degelijk.
Eric De Kuyper

Sociale wetenschappen
J. Goudsblom e.a., Hoofdstukken uit de sociologie.
(Aula 603), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 304 blz., f 12,50.
In Nederlandstalige geschriften waarin het oeuvre van vorige generaties van
sociologen ter sprake wordt gebracht, kan men meestal alleen maar over deze
werken lezen. Het originele werk - in vertaling - krijgt men niet onder ogen, wel de
interpretatie van de hedendaagse wetenschapper. Deze bundel bestaande uit
teksten waarmee eerstejaars studenten in de sociologie en culturele antropologie
aan de Amsterdamse universiteit konden kennisnemen van de ontwikkeling van het
vak van hun keuze, voorziet dus in een leemte. Naast de zogenaamde secundaire
literatuur (lezen over) thans de mogelijkheid tot ‘direct contact’ tussen de huidige
lezer en de klassieke sociologen, en wel via onze eigen taal (lezen van). Het aardige
is nu ook dat de hier aangeboden documenten zeer goed leesbaar zijn voor
niet-sociologen. De meeste teksten handelen n.l. over de samenlevingen, terwijl bv.
zaken als de methodologie en relevantie van de sociologie minder benadrukt worden.
In het eerste deel van het boek treft men een aantal teksten - soms letterlijk
hoofdstukken - van een paar belangrijke grondleggers aan van wat later de sociologie
zou worden genoemd: een moraalfilosoof Adam Smith (ten onrechte meestal geheel
als voorvader van de economische wetenschap opgeëist) over de welvaart der
naties; Auguste Comte over de positieve filosofie; Alexis de Tocqueville over
revoluties; o.a. Karl Marx' voorwoord van ‘Zur Kritik der politischen Oekonomie’;
Max Weber over de kapitalistische geest en tenslotte Emile Durkheim over de
anomische zelfmoord.
Het tweede gedeelte van de bundel bestaat voornamelijk uit stukken van
Amerikaanse sociologen uit onze eeuw. Ik noem hier slechts de bekendste: Robert
K. Merton over de ‘self-fulfilling prophecy’ (in het Nederlands ‘zichzelf waarmakende
voorspelling’), C. Wright Mills en Norbert Elias. De laatste is overigens het beste
een Europeaan te noemen.
De titel van het boek heeft het volgende als verklaring. De meeste opgenomen
bijdragen speelden in de ontwikkeling van de sociologie een bepalende rol en spelen
die soms zelfs nog. Het belang van deze uitgave zit hem mijns inziens vooral in het
eerste deel. Franse en Duitse teksten worden zoals bekend niet of met zeer grote
moeite gelezen tegenwoordig. In het algemeen lijkt mij het feit dat de buitenlandse
sociologische termen eens een goede Nederlandse vertaling hebben gekregen
eveneens een winstpunt. Degenen die behoorlijk thuis zijn in dit vak zullen heel wat
missen, maar hoe kan dat anders? Bij gebleken succes zullen meer van dit soorten
bundels worden uitgegeven. Het ligt dan in de bedoeling om wat meer over de
problematiek van de sociologie als wetenschap op te nemen.
P.W. Schilpzand
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Jules de Leeuwe, Marxisme in de culturele antropologie.
Terreinverkenningen in de culturele antropologie
Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976, 94 blz., f 16,Het boekje is een moeizame discussie over het specifieke belang van de
marxistisch-leninistische bijdrage aan de theorie van de culturele antropologie. De
universele bijdrage van het historisch materialisme blijkt uit de mogelijkheden van
deze theorie om de grondslagen en de herkomst van filosofische opvattingen te
ontrafelen, terwijl het dialectisch materialisme door gerichtheid op de onderdrukte
klassen de motoriek van samenlevingen kan verklaren. Toch is de auteur te exclusief
bij zijn afwijzing van andere theorieën, terwijl hij ten aanzien van zijn conclusie dat
de dialectiek noodzakelijk tot een socialistische samenleving zal leiden, moeilijk te
volgen is. Dit laatste behoort immers tot het terrein van de speculaties waartegen
de auteur zich nu juist heftig verzet. Met verwijzing naar Marx's opvatting over de
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taak van de filosofie kan Jules de Leeuwe verweten worden dat hij de plaats van
de wetenschap in de klassenstrijd overschat, en bovendien dat hij de mogelijkheden
en de doelstellingen van de wetenschap te zeer identificeert met zijn persoonlijke
politieke opvattingen.
F. Nieuwenhof

Politiek
Stan Lauryssens, De man in de chacra. Op het spoor van dr. Josef
Mengele
Manteau, Brussel/Den Haag, 1977, 146 pp.
In 1976 schreef deze auteur een boek over De Eichmann-erfenis waarmee de zestig
geluidsbanden bedoeld zijn waarop de voormalige SS-officier Eichmann zijn versie
van de georganiseerde moord op de joden in de uitroeiingskampen zou hebben
laten opnemen door een Nederlandse ex-SS-er, Willem Sassen. Dat boek rakelde
het verleden op van een aantal uitgeweken Nederlandse en Vlaamse collaborateurs,
die op een of andere wijze met Eichmann of Sassen in verbinding hadden gestaan.
Gesteund door het succes van het boek, vatte Lauryssens in het begin van 1977
het ambitieuze plan op de verblijfplaats van de kamparts van Auschwitz, Dr. Mengele,
in Paraguay te gaan opsporen. Het is een literair reisverslag geworden, met de
allures van een thriller, waarin hij beschrijft wat hij over Mengele te weten is gekomen
in de hoofdstad Asuncion en in de door Duitsers gerunde nederzettingen in het
binnenland (de chacra). Al bij al is hij van een kale, hoewel niet ongevaarlijke reis
teruggekomen, die het stuntkarakter van zijn onderneming duidelijk in de verf gezet
heeft. Zijn notities terloops over de martelingen en de onderdrukking in het Paraguay
van Stroessner zijn echter geen literaire franjes. Een Britse BBC-documentaire die
dat land werd uitgesmokkeld gaf precies eenzelfde somber en angstaanjagend
beeld.
J. Gerits

Dieter Dettke, Allianz im Wandel: Amerikanisch-europäische
Sicherheitsbeziehungen im Zeichen des Bilateralismus der Supermächte.
Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik. Reihe: Rüstungsbeschränkung und Sicherheit, nr.
12
Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main, 244 pp., DM 44,In deze voortreffelijk geschreven dissertatie wordt een overzicht gegeven van de
veranderingen die zich van 1968 tot 1973 hebben voltrokken in de veiligheidsrelatie
tussen de Verenigde Staten en West-Europa. De schrijver analyseert in de eerste
plaats de structuurveranderingen in het internationale systeeem, in de tweede plaats
de buitenlandse belangen (ook op handelsgebied) van de Verenigde Staten en
West-Europa, en tenslotte de nieuwe verhouding op het gebied van de
veiligheidspolitiek tussen de leidende Atlantische mogendheid en zijn Westeuropese
partners. Veel aandacht krijgt ook de intensivering van de Amerikaanse
ontspanningspogingen. Aangezien de Westeuropeanen hun veiligheidsbeleid niet
wisten te coördineren, konden de Verenigde Staten hun leidende positie versterken
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- een ontwikkeling die door de oliecrisis op economisch gebied nog eens versterkt
werd, aldus een van de conclusies van de auteur.
L.L.S. Bartalits

Erich Honecker, Zur Jugendpolitik der SED
Verlag Neues Leben, Berlin, 1977, 635 pp., M. 8,50
De verzameling opstellen en redevoeringen van Honecker over de Jeugdpolitiek
van de SED maakt een vrij volledige indruk. Wel is het jammer dat de Zentralrat der
Freien Deutschen Jugend iets te opvallend geselecteerd heeft in de stalinistische
periode.
De DDR voelt zich sterk verbonden met de opbouwfase van de staat: vanuit een
nulpunt in moreel, sociaal politiek en economisch opzicht moest men na 1949 een
socialistische staat opbouwen. Bij deze opbouw werden de Duitse marxisten
argwanend gadegeslagen door de Russen. Het is dan ook niet zonder enige ironie
dat de jeugd van de DDR steeds de Duits-Sovjetrussische vriendschap wordt
voorgehouden, terwijl zowel Duitsers als Russen een zekere argwaan koesteren.
De jeugdpolitiek weerspiegelt de ontwikkeling van de DDR als staat. Belangrijk zijn
ongetwijfeld de ontwikkelingen op het ge-
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bied van het onderwijs, bedenkelijk is nog steeds de sterke nadruk op het voeren
van een centralistische politiek. Opvallend is ook dat met het toenemen van de
welvaart de politieke belangstelling van de jeugd lijkt af te nemen.
Deze publikatie van het IML is een belangrijke bron voor studie van de politiek
van de SED.
F. Nieuwenhof

Biografie
Schlomann Friedrich Wilhelm und Paulette Friedlingstein, Tschiang
Kaischek Ein Leben für China
Seewald Verlag, Stuttgart, 1976, 350 pp., DM 29,80
Tsjang Kai-sjek behoort tot de meest omstreden politieke figuren van de afgelopen
tijd. Zijn aanhangers op Taiwan beschouwen hem als een groot democratisch leider,
terwijl de Chinezen in de Volksrepubliek China in hem het schoolvoorbeeld van een
corrupte tiran herkennen. Ook in het Westen zijn de meningen over hem verdeeld.
Deze biografie geeft een goed gedocumenteerd verslag van het leven van deze
staatsman en zijn invloed op de wereldgeschiedenis. De persoonlijke en politieke
motieven die het leven van Tsjang Kai-sjek bepaalden, worden uitvoerig door de
schrijvers, die de generalissimo persoonlijk kenden, toegelicht. In het rijtje biografieën
van de grote mannen van onze tijd verdient deze zeker een plaats, al is het alleen
maar omdat het de enige is die tot nu toe, na de dood van Tsjang Kai-sjek,
verschenen is.
F. Sier

Elisabeth Ott, Thomas Merton - Grenzgänger zwischen Christentum
und Buddhismus
Über das Verhältnis von Selbsterfahrung und Gottesbegegnung. Echter
Verlag, Würzburg 1977, 208 pp., DM 19,80
Thomas Merton (1915-1968) is een zeer produktief schrijver geweest die steeds
trachtte het meest uiteenliggende en onverzoenlijke verkennenderwijze met elkaar
in verband te brengen. Geboren in Frankrijk uit een Nieuwzeelandse vader en een
moeder uit Ohio zal de journalist Thomas Merton na zijn overgang tot het katholicisme
intreden in een trappistenabdij in Kentucky, alwaar hij in stilte zich geeft aan het
schrijven van boeken en gedichten over mystieken en kerkvaders, de geweldloosheid
van Gandhi, het Vietnam-beleid en het negervraagstuk en over vele andere
probleemvelden, die op het radar van deze uiterst maatschappelijk en religieus
gevoelige mens verschenen. Een drang om alles in zich te integreren bezielde deze
mens, die tengevolge van een ongeluk in Bangkok stierf, waar hij op een congres
met boeddhistische monniken zich verdiepte in de ervaringen van de Zen en die
van de Zenmeesters. De schrijfster, geen theologe van professie, benadert Merton
en zijn geschriften vragenderwijs, wat de enige manier is om deze veelzijdige en
paradoxale man te ontmoeten. Indringend stelt zij vanuit tal van invalspoorten steeds
weer aan Merton de vraag of er bij hem sprake is van christelijke of van
boeddhistische ervaringen. Lost het christelijke zich op in de alles of niets omvattende
ervaring van het oosten of wordt deze laatste opgenomen en geplaatst binnen een
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christelijke horizon? Het lezen van dit boek leidt tot een bijna existentiële ontmoeting
met Merton. Zelden zal men zo indringend geconfronteerd worden met de diepte
van de problematische verhouding tussen geloof en ervaring tussen openbaring en
religieuze waarneming. Bijzonder aanbevolen voor allen die in het grensgebied van
zelfervaring en Godsontmoeting verloren lopen in de leegte of de weg die Christus
is, willen vinden.
G. Wilkens

Hermann Scherchen,... alles hörbar machen. Briefe eines Dirigenten
1920-1939
Henschelverlag, Berlin, 1976, 392 pp., geïll.), DM. 19,Van de in 1966 overleden dirigent een verzameling brieven (242 uit een totaal van
450) uit de periode 1920-1939, alle gericht aan zijn vrouw, en bijna dagelijks
geschreven. Uit deze correspondentie komt vooral te voorschijn het beeld van een
druk professioneel leven, en in dit opzicht is dit boek van unieke waarde (vooral
omdat - zoals u weet - Scherchen erg nauw verbonden is geweest met de nieuwste
richtingen in de muziek van deze tijd);
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de persoonlijke en privé-uitlatingen werden doorgaans geschrapt, wat
vanzelfsprekend het intieme profiel van deze man niet ten goede komt.
Eric De Kuyper

George Wickes, The Amazon of Letters. The Life and Loves of Natalie
Barney
W.H. Allen, London, 1977 (geïll.), 296 pp., £5,95
Dis is een verder hoofdstuk in de rijke geschiedenis van Amerikanen te Parijs. Natalie
Barney hield er meer dan een halve eeuw een ‘literair salon’ op na (in de) rue Jacob
20, en tot haar getrouwen behoorden Valéry, Ezra Pound, George Antheil, Colette,
B. Berenson, Gertrude Stein, en vele anderen. Berucht en beroemd vanwege haar
onafhankelijkheidsobsessie en haar lesbische liefdesperikelen, die ze veelvuldig
heel haar leven door beleefde, is N. Barney een fascinerende figuur. Jammer genoeg
krijgt ze in deze biografie niet voldoende gestalte; S. is geen echte biograaf (dat
geeft hij zelf toe) en dat weegt door op dit werk.
Eric De Kuyper

G.K. Chesterton, The Critical Judgments. Part I:1900-1937 (edited by
D.J. Conlon)
Antwerp Studies in English Literature (Rodestraat 12, 2000 Antwerpen),
1976, 555 pp., BF 750
Chesterton was in zijn tijd zowat een instelling waaruit een massa geschriften van
de meest diverse aard zijn tevoorschijn gekomen. Hij was tegelijk een populaire en
een omstreden figuur en in grote mate is hij het slachtoffer geworden van een ‘image’
dat hijzelf in het leven had geroepen. Als schrijver en als journalist liet hij alles wat
in zijn wereld reilde en zeilde de revue passeren, van fundamentele menselijke en
godsdienstige problemen tot modegrillen toe. Chesterton benaderde dat alles op
een uitgesproken persoonlijke manier en in een stijl die de paradox cultiveerde. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat zijn geschriften telkens weer een vloed van reacties
uitlokten die meestal evenveel, zoniet meer, met Chestertons persoonlijkheid als
met het eigenlijke werk te maken hadden.
Het valt daarbij op dat Chestertons tijdgenoten, en zelfs latere critici, dikwijls niet
geneigd waren zijn denkbeelden ernstig te nemen: ze waren zozeer vertrouwd met
het beeld van zijn joviale corpulentie waaruit spits-polemiserende opmerkingen en
originele opvattingen opborrelden, dat ze niet altijd de ernst en de degelijkheid van
zijn standpunten ontwaarden achter de spetterende verwoording en de humoristische
inkleding. De geschriften over Chesterton en zijn werk hebben zich dus niet alleen
manshoog opgestapeld, maar kunnen ook een ietwat vertekend beeld van ‘G.K.C.’
geven als men ze niet kritisch benadert. Prof. Conlon heeft de weinig
benijdenswaardige taak op zich genomen uit die vloed van geschriften over
Chesterton een keuze te maken die representatief is voor de reputatie die G.K.C.
in zijn tijd had en voor de evolutie die daarin merkbaar is. Trouw aan zijn paradoxale
natuur heeft Chesterton zelf het voor prof. Conlon tegelijk moeilijker en gemakkelijker
gemaakt. Toen zijn vader overleden was, wist Chesterton niet waar blijven met de
kamervullende massa's boekbesprekingen, commentaren en zelfs uitgegeven en
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onuitgegeven manuscripten die zijn vader van en over Chesterton verzameld had...
en Chesterton liet dus maar de Londense vuilnisdienst aanrukken om het hele zaakje
af te voeren. Drie karrevrachten (!) waren zo al naar de verbrandingsoven gegaan
vóór Chestertons secretaresse de operatie kon doen stoppen. Een berg was dus
verloren gegaan, maar er bleef nog een heuvel van zevenenvijftig volumineuze
boekdelen vol knipsels over. Daaruit, en uit de massa literatuur over Chesterton die
elders kon gevonden worden, heeft prof. Conlon een noodzakelijkerwijze beperkte,
maar toch indrukwekkende keuze gemaakt die de periode 1900 tot 1937 beslaat.
Een tweede, nog te verschijnen, deel zal de periode 1936-1974 overzien. De
geselecteerde boekbesprekingen en commentaren zijn gerangschikt volgens de
chronologie van de werken waarover ze handelen. Voor de Chesterton-kenner is
dit boek een mijn van informatie, temeer daar sommige opgenomen stukken niet
(nog niet, niet meer) elders in druk beschikbaar zijn. Diegenen die Chesterton nog
niet zo goed kennen, kunnen al grasduinend in dit boek langzamerhand
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met mens en werk beter vertrouwd geraken. Een goede plaats om te beginnen zou
b.v. Shaws reactie op Chestertons boek over Shaw kunnen zijn: het stuk illustreert
prachtig hoe een scherpe geest zijn ook al spitse vriend met de grootste waardering
complimenteuze verwijten om de oren slingert in gepolijst proza.
Guido Kums

Geschiedenis
Golo Mann en August Nitschke, (onder redactie van) Universele
Wereldgeschiedenis (oorspronkelijke titel: Propyäen Weltgeschichte)
Deel 5, De Islam - Het ontstaan van Europa
Scheltens en Giltay N.V. Den Haag - Heideland/Orbis N.V. Hasselt [1975],
705 pp., 101 foto's, 16 kleurenreprodukties, 8 facsimile's, 19 kaarten en
tekeningen, BF 1.445
Vele geleerden werkten aan dit volume mee. Inleiding (A. Nitschke, vertaling J.
Kossmann-Putto, eindredactie C. van de Kieft); de Islam (G.E. von Grunebaum,
vert. D. Ouwendijk, eindred. J.T.P. de Bruijn); Byzantium (B. Rubin, vert. J.A. Thiecke,
eindred. M.A. Wes); het oude Rusland tot het einde van de zestiende eeuw (W.
Philipp, vert. C. Wes-Patoir, eindred. P. de Buck); opkomst en bloei van de christelijke
rijken in West-Europa (A. Nitschke, vert. J. Kossmann-Putto, eindred. C. van de
Kieft); een tijd van nieuwe bloei: de twaalfde en dertiende eeuw (Fr. L. Ganshof,
vert. J. Kossmann-Putto, eindred. C. van de Kieft); geestelijke en godsdienstige
stromingen in de bloeitijd der Middeleeuwen (A. Borst, vert. A.B. Mulder-Bakker,
eindred. C. van de Kieft); Europa in de veertiende eeuw (A.R. Myers, vert. H. van
Rij, eindred. C. van de Kieft). Twee tijdtafels werden in de tekst opgenomen: de
Islam (van 106 tot 1258, pp. 179-182) en Byzantium (van 610 tot 1453, p. 231). Een
Wereldgeschiedenis in trefwoorden (vert. J.C. Waldemaier; van 510 tot 1419, pp.
663-705) sluit dit boek af.
De ingewikkelde stof, die de middeleeuwen zijn, wordt in dit werk degelijk
behandeld; de meeste bijdragen groeiden uit tot echte monografieën. Enkele
bemerkingen wat de verdeling van de besproken onderwerpen betreft: Het Mongoolse
wereldrijk, dat in deel 6 zijn plaats krijgt, had misschien beter gepast in dit deel;
Europa in de 14e eeuw, gelicht uit deel 5, had dan één geheel kunnen vormen met
Europa in de 15e eeuw uit deel 6. Verder lopen de romaanse en gotische
kunstrichtingen wel wat verloren in de tekst (er is ook geen enkele foto van een
romaanse of een gotische kerk). Een Vlaming zal even verrast opkijken, wanneer
hij op p. 700 leest: De Vlamingen komen in opstand tegen de Fransen in de Brusselse
Volksopstand (17.5.1302); bij Kortrijk worden de Franse ridders door het leger der
Vlaamse burgers verslagen (11.7). De uiterlijke vormgeving is, zoals altijd, prima.
A. Jans

Golo Mann en August Nitschke, (onder redactie van) Universele
Wereldgeschiedenis (oorspronkelijke titel: Propyläen Weltgeschichte)
Deel 6, De grote culturen buiten Europa - De Renaissance in Europa
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Scheltens en Giltay N.V. Den Haag - Heideland/Orbis N.V. Hasselt [1976],
680 pp., 103 foto's, 16 kleurenreprodukties, 6 facsimilè's, 20 kaarten en
grafieken, BF 1.445
Heel wat specialisten verdeelden het werk onder elkaar. Inleiding (G. Mann en A.
Nitschke, vertaling L.F. Janssen); Precolumbiaans Amerika (H. Trimborn, vert. H.
Jansen-Ebing, eindredactie R.A.M. van Zantwijk); Indië in de Middeleeuwen. Van
het midden van de zesde eeuw tot het einde van de Mughal-tijd (A.K. Majumdar,
bew. D.H.A. Kolff, eindredactie J.C. Heesterman); China in de Vroege Middeleeuwen
(H.H. Irankel, vert. M. Gumbert-Hepp, eindred. A.F.P. Hulsewé); China van de
Soeng- tot de Tj'ingdynastie (Fr. W. Mote, vert. M. Gumbert-Hepp, eindred. A.F.P.
Hulsewé); Het Mongoolse wereldrijk (W. Heissig, vert. D. Ouwendijk, eindred. A.H.
Nauta); Europa in de vijftiende eeuw (Fr. Merzbacher, vert. D. Ouwendijk, eindred.
F.W.N. Hugenholtz); de cultuur van de Renaissance (E. Garin, vert. D. Ouwendijk,
eindred. E.H. Waterbolk); de ontdekking van de overzeese wereld (R. Konetzke,
vert. P.J. Drooglever, eindred. W.Ph. Coolhaas). Zeven overzichten, waaronder de
stamboom der Habsburgers tot Maximili-
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aan I (pp. 406-407), en een Wereldgeschiedenis in trefwoorden (vert. M.
Gumbert-Hepp) ronden dit volume af. Veruit het grootste deel van dit boek handelt
over niet-Europese geschiedenis; daarvan zijn alleen precolumbiaans Amerika en
de ontdekking van de overzeese wereld enigszins vertrouwd voor de doorsneelezer.
Een korte geschiedenis van Zwart-Afrika had wellicht beter hier een plaats gevonden
dan in deel 8 (19e eeuw). Twee hoedanigheden vertoont dit zesde deel: ongekende
werelden en hun historie gaan voor de lezer open; mooie syntheses over renaissance
en overzeese ontdekkingen schenken een dieper inzicht. De presentatie is puik.
A. Jans

Wijsbegeerte
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo Hoe iemand wordt wat hij is
Arbeiderspers, Amsterdam 1976, 146 blz. f 18,25
Nu de opstand der horden in 1945 definitief mislukte en wij er in de zestiger jaren
achter kwamen dat onze samenleving sindsdien systematisch verhordt is de
belangstelling voor de man die als eerste voor de verhording waarschuwde,
Nietzsche, weer sterk toegenomen. Er zijn weer goede uitgaven, ontdaan van alle
vervalsingen, waaronder zijn werk zo heeft geleden.
Om de mensen nu bij te brengen wat Nietzsche gezegd heeft is het dan natuurlijk
verleidelijk om hen dit boekje te geven, waarin de schrijver zelf zijn hele leer en al
zijn eigen werken behandeld. De vraag is echter wat is precies de bedoeling van
dit werkje geweest. Zeker heeft N. gedaan wat vrijwel ieder die ooit iets heeft
geschreven graag wil doen: een kritiek uitoefenen op eigen werk. Dat zou hij dan
gedaan hebben in een euforie, vlak voor zijn definitieve ineenstorting. Maar als men
de duitse tekst leest dan vraagt men zich vaak af is het allemaal wel zo euforisch,
is er niet veel ironisch. Het is de toon die hier de muziek maakt en die toon gaat in
de nederlandse vertaling van dit, toch ook impressionistische werkje, grotendeels
verloren. Daar is niets aan te doen omdat het verschil tussen duits en nederlands
nu juist in sterke mate in de toon zit. Maar door dit verlies gaat ook de vaart van het
origineel verloren.
Merkwaardig tenslotte is de wijze van uitgave. Op de voorkaft heeft men een
rijksduitse officier gezet terwijl Nietzsche alles wat rijksduits was haatte. Op de
achterkant zet men een portret van de schrijver met de zuster Elisabeth; de zelfde
zuster die door haar vervalste uitgaven van het werk daaraan zoveel schade heeft
aangericht. Tenslotte mag men zich afvragen of dit werk wel thuis hoort in de
autobiografische serie privé domein, omdat men deze kritiek op eigen werk eigenlijk
niet als autobiografisch mag zien.
C.J. Boschheurne

Eudwig Marcuse, Ein Panorama europäischen Geistes
Texte aus drei Jahrtausenden. Band I, von Diogenes bis Plotin, 399 pp;
Band II, von Augustinus bis Hegel, 435 pp.; Band III, von Karl Marx bis
Thomas Mann, 452 pp. Diogenes Verlag, Zürich, 1977.
Ik sta nogal huiverachtig tegenover dergelijke mammoetondernemingen met
filosofische teksten en grote mannen als hoofdmotief. De keuze en de inleidingen
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zijn gegroeid uit een reeks radio-causerieën, wat een reden te meer zou zijn voor
mijn scepticisme. Het resultaat is verrassend, wel in de eerste plaats omdat de
persoonlijkheid van L. Marcuse door de selectie schemert, en krachtig gestalte krijgt
in de bondige, maar vaak bewonderenswaardige inleidende schetsen. Hieruit spreekt
geen suffe schoolsheid of de routine van een cultureel ritueel, maar zoals Gerhard
Szezesny het ook schrijft in zijn inleiding, plezier. De teksten zijn niet altijd om hun
literaire of filosofische waarde gekozen, maar vaak om andere motieven die Marcuses
keuze kleuren (zo is bv. Freud vertegenwoordigd met een fragment dat eerder diens
speelsheid en ‘humor’ karakteriseert dan zijn ernst of wetenschappelijke aanbrengt).
Het valt op te merken dat de Europese galerij der grote geleerden en denkers zich
in het laatste deel voornamelijk beperkt tot Duitstalige auteurs.
Eric De Kuyper
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Godsdienst
Manu Verhulst, Van tijd tot tijd. Stilstaan bij de dingen van het leven.
DAP Reinaert Uitgaven, Zele, 1977, 231 blz., f 16,90.
‘Waar het menselijke niet meer aan bod komt, komt ook God niet meer ter sprake.
Als de mens van zichzelf vervreemdt, vervreemdt hij ook van God’ (p. 20). Vanuit
dit centrale besef geeft de schrijver in dit verzorgde en treffend geïllustreerde boekje
telkens in een beschouwing van een paar bladzijden een gevoelige schets van
menselijk leven en wel zo, dat zo'n schets onaf zou zijn als er ook niet iets van God
genoemd zou mogen worden. Het is alleszins de moeite meer dan waard bij dit zeer
leesbare en eenvoudige geschrift, waarin eeuwigheid en alledag niet van elkaar
vervreemd zijn, van tijd tot tijd stil te blijven staan ter aandachtige overweging.
G. Wilkens

B.J. Terwiel, Boeddhisme in de praktijk.
Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1977, 119 blz., f 22,75.
Het is een goede gedachte van de schrijver, die lector is aan de universiteit van
Canberra, om te tonen hoe het Boeddhisme nu praktisch functioneert. Want we
weten veel over de verheven ideeënwereld van Boeddha, doch maar heel weinig
over wat de eenvoudige gelovigen er nu van maken. Met deze beperking dan dat
alleen de praxis van het Boeddhisme bestudeerd wordt in een uithoek van Azië, het
platteland van Thailand. Veel jonge mannen hebben gedurende kortere of langere
tijd verbleven in de boeddhistische kloostergemeenschappen. De rest van de mensen
komt blijkbaar slechts zeer zijdelings met het Boeddhisme in aanraking, namelijk
door voor zijn behoefte aan deelhebben aan het sacrale te leunen op het
boeddhistische klooster. Zo wordt het boekje misschien illustratief voor de stelling
dat het Boeddhisme praktisch niet houdbaar is en eigenlijk om stand te houden wel
vermenging eist, in dit geval de intensieve vermenging met het animisme. Dit huwelijk
levert overigens een vriendelijke samenleving op. De s. meent dat het Boeddhisme
beschouwd kan worden als een bizondere vorm van het Hindoeïsme.
J. de Wit

Literatuur
Gezellenkroniek 11, Bijdragen en mededelingen van het
Guido-Gezellegenootschap, Kapellen,
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1976, 219 pp., BF 550
Vier bijdragen handelen over poëzie van Guido Gezelle: - K. De Busschere bezorgt
de tekst van 16 ‘verwaarloosde gedichten’ uit Rond den Heerd, vergezeld van
toelichtingen nopens taal, auteurschap en van bibliografische aard. - B.F. Van
Vlierden laat een structurele analyse verschijnen van het rijke en wondere
Kleengedichtje Als de ziele luistert. - Van J.P. Couttenier werd een
literair-sociologische benadering opgenomen van een gelegenheidsgedicht. - en H.
Bruning commentarieert, textueel en naar de context, Dien avond en die rooze.
Twee bijdragen zijn historisch-biografisch: J. de Mûelenaere ontleedt
achtergronden en feiten rond Gezelles benoeming (mei 1889) tot directeur van een
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Franse zustercongregatie te Kortrijk; - en J. Persyn publiceert de tekst van zijn lezing
Raakpunten Guido Gezelle - Juliaan Claerhout, ten dele een samenvatting van zijn
monografie over Claerhout.
In de reeks Archivalia bezorgt N. Bakker veel informatie over Gezelles Woordentas
en deelt C. D'Haen de resultaten mee van een eerste verkenning van de
handschriften van de sermoenen van Gezelle en van zijn retraite-nota's. Verder
Mengelmaren en een Gezellebibliografie over 1973 en '74.
J. Geens

J. Ihlenfeld, De Joodse slavin.
3
J.N. Voorhoeve, Den Haag, 1977 , 288 blz., f 15,90.
Deze historische roman, die in de oude spelling werd herdrukt, verplaatst de lezer
in het Jeruzalem van ongeveer 60 na Christus. Na Jeruzalems val wordt Ruth - de
Joodse slavin - als gevangene naar Rome gevoerd.
L.L.S. Bartalits

Valentin Rasputin, Die letzte Frist
DVA, Stuttgart 1976, 178 pp., DM 19,80
Het gegeven van deze roman is simpel genoeg: het doodsbed en het langzame

Streven. Jaargang 31

665
sterven van een oude Russische moeder, die nog eens vraagt een aantal van haar
levende kinderen te mogen weerzien voor ze sterft. Daarmee begint echter een
boeiend verhaal: de geschiedenis in dwarsdoorsnede van een gewoon Russisch
leven, van de gewone Russische mensen waarvan de goedheid de hardheid van
het regime verzacht. In feite geeft de auteur in zijn boek een soort sociografische
studie van het doorsnee-leven van een Rus in een dorp, met zijn gewone mensen,
die voor een deel uit de stad komen en niet meer zouden kunnen leven in het dorp.
Door het ganse boek speurt men de veranderingen die de verstedelijking ook bij de
Russische mens teweeggebracht heeft. Rasputin heeft dit verhaal geschreven in
een trant die ons doet terugdenken aan de tradities van de grote klassieke Russische
schrijvers. Als roman en als sociografische studie is dit boek zeer boeiend en
lezenswaard voor iedereen die zich aan Rusland interesseert.
A. van Peteghem

Elisabeth Frenzel, Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon
dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte
(KTA 301), Alfred Kröner, Stuttgart 1976, 807 pp., DM 25, Wat S. vroeger al voor de literaire wereldstof heeft gedaan, heeft ze nu uitgebreid
tot de literaire motieven; deze alfabetische bundeling (van ‘Alraun’ tot ‘Zeitalter,
Goldenes’) van motiefstudie en -behandeling bevat het ontstaan, de verwerking, de
verschuiving langs de culturele conjunctuur. Daarbij haalt het niet een definitieve
versie maar de informatieve presentatie, aangevuld met doorverwijzende bibliografie
na elk lemma. De beschrijving van dit vaak grillige evolutieproces is voldoende
uitvoerig om vele soorten lezers aan te trekken, als bovendien ook de interrelatie
van diverse motieven niet verwaarloosd bleef. Natuurlijk is het allereerst verzamelvlijt
die ver-historisch comprimeert en actueel-historisch wat willekeurig-eclectisch blijft,
althans niet te duidelijk zijn criteria prijsgeeft. Door de aardige combinatie van
specialistische encyclopedie en interpretatieve oordeelkundigheid moet het een
wijde waaier belangstellenden prikkelen.
C. Tindemans

René Lindekens, Essai de Sémiotique visuelle
(Sémiosis 1) Ed. Klincksieck, Paris, 1976, 200 pp. (geïll.)
Waar S. zich beperkt tot een uiteenzetting en/of parafrasering van de theorieën van
Hjelmslev, is hij lezenswaardig en verduidelijkend. Waar hij echter origineel te werk
gaat en zijn theorie van de visualiteit uiteenzet, is hij heel wat minder overtuigend.
Vooral zijn vertrekpunt lijkt mij erg dubieus: een semiotiek van het visuele kan
waarschijnlijk verdedigd worden, maar dit visuele zo maar laten gelijkvallen met het
foto-filmische, zonder veel te verantwoorden, is toch wel iets te voorbarig. Bovendien
is het Lindekens helemaal niet te doen om het foto-filmische (combinatie die reeds
heel wat problemen oproept: persoonlijk ben ik er helemaal niet van overtuigd dat
fotografie en film ‘veel’ met elkaar te maken hebben buiten enkele
materieel-scheikundig componenten), maar eigenlijk uitsluitend om het ‘fotografische’.
Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar daaraan dadelijk de film koppelen zonder de
minste theoretische verklaring is een vervalsende methode. Bovendien is het werk
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erg moeilijk leesbaar en vaak irriterend doordat het voortdurend een soort mythologie
van de beperkingen, moeilijkheden, methodologische tekortkomingen en
onnauwkeurigheden als essentie van de theorie schijnt te willen beschouwen. Ook
erg voor kritiek vatbaar is zijn door elkaar mengen van empirische gegevens en
semiologische beschouwingen: alsof deze combinatie zonder theoretische
moeilijkheden zou zijn! Het kan en mag zijn dat Christian Metz vaak al te voorbarig
en roekeloos te werk is gegaan (ik heb er dikwijls genoeg kritiek op geleverd om
niet als een onvoorwaardelijke Metz-aanhanger te moeten doorgaan), feit is dat zijn
aanbreng toch niet over het hoofd gezien kan en mag worden zoals Lindekens hier
doet. Zijn eigen bijdrage tot de semiotiek van het visuele is erg problematisch.
Eric De Kuyper
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Theater
Marc Colpaert, Friedrich Dürrenmatt. Een origineel gevecht met
ideologieën
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1976, 152 pp.,
BF 350,Zoals uit de ondertitel blijkt, wordt in deze hoognodige introductie van een dramatisch
auteur met wereldbetekenis andermaal eenzijdige nadruk gelegd op het
inhoudelijk-literaire aspect in plaats van op het theatrale. Chronologisch het leven
en het oeuvre parafraserend, onderweg de vitale etappes signalerend, beperkt S.
zich tot een erg krappe commentaar die Dürrenmatt toch te sterk een afwijzend
gehalte toekent in het quasi-unisono-concert van marxisten en absurdisten. Is het
inderdaad zo evident dat Dürrenmatt een moralist is? Zijn dialectiek van de twijfel
in en aan de wereld en dus ook zichzelf beheerst dermate zijn werk dat hij daarom
nergens en nooit enig actief engagement vertoont, enkel vragen, hét spel van het
leven. Daarom alleen reeds is het ‘toeval’ het dramaturgische principe, niet een
ideologisch substraat. Het theater niet als troost, niet als moraalpreek, niet als
oplossing van het levensraadsel, niet als redding van het (vrije) Westen. In deze
introductie schiet bijgevolg het theater sterk tekort, de uiteindelijke verantwoording
van Dürrenmatts waarde. Het theater niet als medium van de filosofie, maar als
waarneming, als observatie, als analyse van menselijk gedrag, als speelveld van
relaties. Waar Dürrenmatt dan toch ergerlijk-vlug zowel van Brecht als van Beckett
gedistantieerd wordt, valt het des te sterker op dat zijn relatie tot Frisch evenmin
wordt aangeraakt. Zoals ook al onvoldoende duidelijk wordt gemaakt, wat nu eigenlijk
onder ‘grotesk’ theater verstaan dient te worden.
C. Tindemans

Ki Kodiron, De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel
Meulenhoff. De Oosterse Bibliotheek deel I, Amsterdam 1976, 271 blz.,
f 34,50
Het schimmenspel als toneelvorm treft men in verschillende Aziatische landen aan.
Nergens echter is dit spel zo tot ontwikkeling gekomen als in Indonesië, met name
op Java. Die zielen van overledenen laat men tot leven komen door middel van
platte leren of houten poppen, die worden geprojecteerd op een scherm, waarachter
een lamp is geplaatst. De dalang, die zich eveneens achter het scherm bevindt,
voert de wajang kulit (= schim van leer) op. In alle gevallen heeft deze het vermogen
om te kunnen improviseren want hij beschikt niet over één vaste tekst. Onder de
poppen komen ook een soort clowns voor, die de dagelijkse toestanden ridiculiseren.
Verscheidene malen is dan ook het grote belang van de wajang voor de politieke
bewustwording van het volk aangetoond. In de jaren dertig b.v. was Sukarno vaak
de held in het stuk. De schending van Soebadra is één van de meest populaire uit
de wajangliteratuur. Soebadra is de echtgenote van de held Ardjoena. Sedert haar
jeugd wordt zij door de prins begeerd. Diens pogingen haar het hof te maken
mislukken echter telkenmale. Het huwelijk tussen Soebadra en Ardjoena doet de
prins besluiten zich in het bos terug te trekken. Daar komt hij in aanraking met
Doerga, godin van de demonen en boze geesten, aan wie hij zijn ziel verkoopt in
ruil voor een onweerstaanbaar tovermiddel. Hiermee doet hij alsnog een poging
Soebadra voor zich te winnen. Daar deze, overigens mislukte, poging gepaard gaat
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met onoorbaar gedrag, is de prins genoodzaakt zich het leven te benemen. Het slot
heeft dan ook, zoals zich raden laat, een ‘happy end’. Het spel wordt veelal begeleid
door gamelanmuziek. De zeer langdurige voorstellingen - die vaak de gehele avond
en nacht duren - werden en worden niet alleen gewaardeerd door de aristocratie,
doch eveneens door het volk. Een voortreffelijke inleiding en allerlei toelichtingen
en verklaringen, alsmede een uitgebreide bibliografie maken dit boek tot een ‘must’
voor iedere theaterliefhebber, die middels dit boek kennis kan maken met een reeds
meer dan duizend jaar durende toneeltraditie.
P.W. Schilpzand

Roland Galle, Tragödie und Aufklärung. Zum Funktionswandel des
Tragischen zwischen Racine und Büchner
(Literaturwissenschaft-Gesellschaftswissenschaft 24), Ernst Klett,
Stuttgart, 1976, 97 pp., DM. 11,80
In een verblijdend-heldere uiteenzetting van de ‘tragische’ opvattingen van Hegel
(rationele synthese als moment in de progressieve ontwikkeling van mens en wereld)
en Nietzsche (reductie op archaïstische animaliteit waarin individu zich niet
bekommert om mens en wereld) si-
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tueert S. deze dualiteit reeds in de receptie van Racine (Athalie) en een ambivalente
nadruk (in de ontwikkeling sedertdien) op ieder van beide (zij het meest intuïtief
geformuleerde) tragiek-concepten (zo bij Voltaire resp. Schlegel). S. waagt de thesis,
zowel historisch-constitutief bedoeld als eigentijds-vooruitwijzend naar
rehabilitatiekansen en evaluatienormen, dat beide grondrichtingen (rationalisering,
dionysering, cfr. Brecht en Artaud) in een eigen dialectisch proces geïnterpreteerd
moeten worden, waarvan hij de historisch-veronachtzaamde toepassing voor het
eerst bij G. Büchner (Dantons Tod) aantreft.
C. Tindemans

Elida Maria Szarota, Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des
17. Jahrhunderts
Francke, Bern-München, 1976, 259 pp., sFr. 78,De stelling door de Poolse dramahistorica vooropgezet, luidt dat het
Duits-protestantse drama in de 17e eeuw (Gryphius, Haugwitz, Hallman, Weise,
ook toch Lohenstein) een polemisch-ideologische weerspiegeling is van het net
voorafgaande of nog gelijktijdige Jezuïetendrama. Zij gaat er, toch wel terecht, van
uit dat de propagandastructuur van dit Jezuïetendrama (waarin ‘geschiedenis’ niets
anders kon zijn dan de regelrechte voltrekking van het christelijke heilsplan) bepalend
is voor themakeuze, psychologie, personagebouw en handelingsuitwerking. Toch
smokkelt ze voortdurend actuele beoordelingsnormen binnen in zo'n duidelijk
historische context en dat is toch bevreemdend; ze is een te uitstekende historica
(én literatuurwetenschapper) om dit nivellerende criterium helemaal aanvaardbaar
te kunnen maken. Bij de Lutheraans-geïnspireerde auteurs noteert ze een veeleer
tolerant patroon (t.o. het militant en exclusief-christelijke van het Jezuïetendrama)
en ook deze vaststelling verleidt haar tot onvermoede oordelen. Ik heb het vage
gevoel dat de inderdaad aanwezige eenzijdigheid van de katholieke code in haar
beschrijving een intentie meekrijgt die (dialectisch?) hedendaagse ideologische
constanten in haar eigen werkgebied bedoelt. In een altijd nuttig en vaak principieel
gesprek met de vakliteratuur aanvaardt en spreekt ze tegen (altijd mét argumenten)
wat de kennis- en interpretatiehorizon van deze complexe dramaturgie, op de rand
van de definitieve ontwikkeling naar het moderne drama toe, verrijkt.
C. Tindemans

Patrice Pavis, Problèmes de Sémiologie Théâtrale
(Coll. ‘Genres et Discours’ 2), Les Presses Universitaires du Québec,
Montréal, 1976, 168 pp.
Men kan bezwaarlijk iets hebben tegen S's opzet een model te construeren waarin
de tegenstelling tekst/opvoering zou getranscendeerd worden. Dat hier weinig van
in huis komt zou nog niet zo erg zijn (mits ook S. zich dan een minimaal theoretisch
programma zou absolveren) als het geschrijf van Pavis niet van zo'n onvoorstelbare
slordigheid - zowel in formulering als in gedachtengang - zou getuigen. Dat S.
uiteindelijk ook bij die indeling blijft; dat hij het teken-spel atomiseseert; dat hij zeer
onvoorzichtig, van Pierce doordrongen, meent te kunnen aanleunen bij andere
semiologische systemen, zonder zich erg duidelijk bewust te zijn van hun antinomisch
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karakter; dat hij een semiologisch jargon plakt op esthetisch-kritische beschouwingen
van erg bedenkelijk allooi; dat zijn theoretische methode van vaak onvoorstelbare
naïeviteit getuigt (de manier waarop Pavis bv. boudweg, wanneer het hem van pas
komt, een comic-strip gebruikt ter vervanging van moeilijk te decouperen theatrale
segmenten - en dit zonder de minste voorafgaandelijke fundering of verantwoording,
leek mij een toppunt van durf!), dat alles maakt dat deze studie niemand aanbevolen
kan worden. Tenzij als illustratiemateriaal, voor wat betreft de moeilijkheidsgraad
van en de onbenulligheidsgraad waarin de zng. theatersemiologie verkeert.
Eric De Kuyper

Film
Guy Phelps, Film Censorship
Gollancz, London, 1975, 319 pp., £5,50
De geschiedenis en huidige situatie van de officiële filmcensuur in Groot-Brittanië,
met bijkomende hoofdstukken die de
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toestand schilderen in andere landen en een idee geven van de auto-censuur door
uitbaters zelf uitgevoerd: dit vormt de inhoud van deze degelijke studie, vooral op
feitelijke gegevens en ontwikkelingen afgestemd.
Eric De Kuyper

Alexander Walker, Rudolph Valentino
Elm Tree Books/Hamish Hamilton, London, 1976, 127 pp., (rijk geïll.),
£2,75
Richard Schickel, The Fairbanks Album
Secker & Warburg, London, 1976 287 pp., (rijk geïll.), £7,50
In een korte monografie probeert A. Walker de mythe van Valentino te duiden aan
de hand van recente opvattingen i.v.m. vrouwenemancipatie. Hij slaagt er slechts
gedeeltelijk in de fascinatie die van Valentino uitging uit te diepen, en vooral het
mannelijkheidsbeeld dat deze star wist te projecteren wordt slechts marginaal
aangeduid (met name o.a. de weerzin die Valentino opriep bij de Amerikaanse man,
zijn vermeende homoseksualiteit, en zijn type-gestalte van ‘latin lover’ worden te
oppervlakkig afgedaan). Ook het fotomateriaal verdiende met meer zorg afgedrukt
te worden.
In het Fairbanks boek daarentegen werd heel wat zorg en aandacht besteed aan
het illustratiemateriaal. Het is trouwens voor een goed deel afkomstig uit het
‘familiearchief’ van Douglas Fairbanks Jr. De eerder beknopte teksten die Schickel
- reeds de auteur van een D. Fairbanks Sr. biografie - aan vader en zoon wijdt vallen
nogal dunnetjes uit. In dit geval is dat voornamelijk doordat het personage van
Fairbanks Sr. zo goed begrepen kan worden uit het beeldmateriaal zelf. De vitaliteit
die van Fairbanks' verschijnen uitgaat is van de meest banale snap-shot af te lezen.
Wie bovendien de rol van Fairbanks Sr. uit de filmgeschiedenis kent, zal hier zonder
moeite uit de beelden de ‘triomf van het jonge lichaam’ en de ‘tragedie van het ouder
wordende lichaam’ kunnen aflezen en kunnen situeren in een Amerikaans
perspectief. Wat de zoon betreft, komt de problematiek iets genuanceerder en
diffuser over. Hierover heeft Schickel trouwens enkele inzichten - die hij niet volledig
uitwerkt - maar toch iets over de moeilijke verhouding suggereert tussen vader en
zoon, een star uit de stomme periode en een acteur uit de daaropvolgende
geluidsfilm; tussen de ‘king’, zoals men Fairbanks te Hollywood noemde, en de
eerder kleurloze troonopvolger. Ook iets van de sfeerverandering die er zich te
Hollywood zelf afspeelde wordt duidelijk. Fairbanks Sr. reageerde in pracht en praal
over een eigen productiefirma die hij samen met Mary Pickford (zijn echtgenote) en
Charlie Chaplin oprichtte: de United Artists. De zoon werkte voor een industrie, en
was er een soort bediende. Boeiend materiaal.
Eric De Kuyper

David Chierichetti, Hollywood: Costume Design
Crown, New York 1976, 192 pp. (rijk geill.), $15, Dale McConathy/Diana Vreeland, Hollywood Costume
Harry N. Abrams, New York 1976, 317 pp.
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Verdere achtergrond- en technische informatie over de wereld van de
Hollywood-kostuumontwerpen tijdens de gloriejaren. Beide boeken zijn vnl. op
illustratiemateriaal afgestemd, maar het werk van Chierichetti geeft buiten
(kwantitatief) veel afbeeldingen heel wat technische inside-informatie over het belang
van het - vrouwelijke! - kostuum in de Hollywoodfilm tot 1950. Dit is geen definitieve
studie, maar legt toch reeds behoorlijk wat bakens. Het tweede werk is weelderig
qua vorm: onder een bebloemd satijnen omhulsel ontplooit het een unieke collectie
aan foto's uit films, maar vooral aan kostuums, gefotografieerd op poppen. Wat zij
verliest aan dramatische en persoonlijke contextuele informatie wint deze benadering
aan technische documentatie. Voor wie geïnteresseerd is in Hollywood, glamour of
mode en kostuum-esthetiek, zijn beide boeken - aanvullende - musts.
Eric De Kuyper

Kunst
Koos van Wieringh, Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland
op het wereldgebeuren, 1961-1975.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976, ill., 176 blz., f 24,50
Schopenhauer schijnt gezegd te hebben, dat de krant de secondenwijzer van de
geschiedenis is. Dit gecombineerd met het uitgangspunt dat politieke tekeningen
vaak meer, korter en beter een standpunt
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tot uitdrukking kunnen brengen dan hoofdartikelen, maakt deze uitgave bij voorbaat
van belang, voor nu en later. Behrendt en Opland zijn de politieke tekenaars van
resp. Het Parool en De Volkskrant. Dat ze van opvatting verschillen is voor iedere
regelmatige lezer van deze bladen duidelijk. Het aardige van dit boek is nu juist, dat
de samensteller-auteur heeft geprobeerd - en hij is daarin m.i. goed geslaagd - om
eens wat meer inzicht te verschaffen in die verschillen en of er (en zo ja welke?) bij
de beide karikaturisten in de loop van de tijd verschuivingen in hun visies waar te
nemen waren. Hiertoe heeft de schrijver een aantal historische gebeurtenissen ter
vergelijking genomen: bijv. de Algerijnse vrijheidsoorlog (vooral de jaren 1961/1962);
de val van Chroestjow (1964); de Zesdaagse oorlog (1967) en de Praagse lente
(1968).
Het leeuwedeel van het boek wordt echter in beslag genomen door het conflict,
zo men wil de oorlog, in Indo-China (en wel tussen het zgn. Tonkin-incident (1964)
en de vrede in 1975). Vooral m.b.t. deze kwestie staan B. en O. - beide geen
grapjassen - lijnrecht tegenover elkaar. De toetsing won aan waarde door het feit
dat de tekenaars van dezelfde generatie zijn en dat ze ongeveer tegelijkertijd hun
grafische activiteiten begonnen te ontplooien. Informatief zijn de in dit document
opgenomen biografische schetsen. Zo maakte Behrendt tot na de oorlog deel uit
van wat men grosso modo de communistische beweging zou kunnen noemen. De
naam Opland (pseudoniem van Rob Wout) vormt een variant op twee achternamen
van vroegere klasgenoten: Op 't land en van Opzeeland.
In grote lijnen is het werk van Behrendt in de hier behandelde periode als volgt
te karakteriseren: anti-communistisch, tegen het onrecht in de wereld in het
algemeen, of dat nu van links komt of rechts en pro-Israëlisch. Wat Opland precies
beweegt is niet helemaal duidelijk, maar in de Vietnam-oorlog heeft hij duidelijk
gekozen, en wel tegen de Amerikanen. In B.'s prenten werd het communisme
negatief en wantrouwend benaderd, meestal ook ongenuanceerd. Bij O. is opvallend
de bijna totale afwezigheid van de communisten. Hij ging er blijkbaar vanuit dat het
hier een nationale bevrijdingsoorlog betrof. De Amerikaanse presidenten Johnson
en vooral Nixon zijn in O.'s ogen in toenemende mate de grote boosdoeners. De
bijdragen van de niet-afgebeelden worden gerelativeerd. Aan het eind van de oorlog
doet B. een concessie. Hij gaat dan in zijn tekeningen melding maken van
Amerikaans wapengebruik, ja zelfs van agressieve oorlogsvoering. De onthullingen
die ons via de zgn. Pentagon Papers bereiken lijken bij hem hard te zijn aangekomen.
O. wordt hier alleen maar door in zijn opvatting gesterkt.
Van Wieringh heeft er goed aan gedaan de tekeningen toe te lichten aan de hand
van een stuk eigentijdse geschiedschrijving, waarbij hij duidelijk op de lijn van Opland
zit. Conclusie: dit overzicht kan ons helpen het historisch verloop met behulp van
deze contemporaine interpretaties te doorgronden.
P.W. Schilpzand

Voir, entendre, Revue d'Esthétique, no. 4, 1976.
(Coll. 10/18, 1116) Union Générale d'Editions, Paris, 1976, 292 pp.
De Revue d'Esthétique (uitgegeven door Etienne Souriau en Mikel Dufrenne)
verschijnt nu ook als ‘pocket’. In het recentste nummer vinden we opstellen over
esthetische geschiedenis die het zien en het horen verbinden, of bespelen, want
van een synthetische aanpak is hier eigenlijk geen sprake. Het zg. ‘hyperrealisme’,
en de overdaad - saturatie - van het visuele zijn het thema van verschillende stukken
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(van G. Lascault, A-M. Rieu). F. Huster doet een poging om verschillende
experimenten met video te duiden en D. Chateau theoretiseert over filmtheorie, J.Y.
Bosseur pleit voor en illustreert enkele pedagogische toepassingen van de muziek,
terwijl A. Tamba het heeft over de muziek van het oude China. Uitvoerige
boekbesprekingen ronden dit nummer af.
Eric De Kuyper

Charles Rosen, The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven
(Faber Paperbacks), Faber and Faber, London, 1976, 467 pp., £3,95
Een nieuwe - en herwerkte - uitgave van een reeds eerder verschenen werk (1971),
dat op intense en genuanceerde wijze op zoek gaat naar wat nu klassiek
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zou kunnen worden genoemd bij deze componisten. De eruditie, de helderheid in
betoog, de vaak polemisch aandoende zwier maken van deze fundamentele studie
een waar leesgenot. Waar S. echter blijft steken is bij het hoofdstukje gewijd aan
de ‘Opera Seria’ die hij maar niet geduid krijgt, waarvan hij de cultuurhistorische
functie en draagkracht maar niet schijnt te willen aanvaarden of inzien. Rosen is
trouwens het best wanneer hij schrijft over de onderwerpen waarvan hij houdt: het
is de sterkte en de beperking van zijn benadering, die daarom misschien wel
fundamenteel mag worden genoemd maar niet ‘definitief’.
Eric De Kuyper

Miscellanea
Das Grosse Antiquitäten-Lexikon. Mit einem Vorwort von Sir John
Pope-Hennessy, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 1976, pp. 397,
DM 198.
Een alfabetisch ingericht standaardwerk, waarin een maximum aan informatie werd
samengebracht binnen een bestand van ongeveer 5.000 trefwoorden, geïllustreerd
met meer dan 1.000 afbeeldingen, waarvan het overgrote deel in vier kleuren.
L.L.S. Bartalits

Theater 1976, Bilanz und Chronik der Saison 75/76
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1976, 192 pp., (rijk geïll.), DM. 18, Oper 1976
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1976, 148 pp. (rijk geïll.), DM. 15, Ballett 1976
Friedrich Verlag, Velber-Hannover, 1976, 120 pp., DM. 22,Deze jaarboeken bieden weer de goed-gedocumenteerde, rijk geïllustreerde
overzichten en balansen van het voorbije opera-, theater- en balletseizoen. De
nadruk komt vanzelfsprekend op Duitse aangelegenheden te liggen, maar elk van
de publicaties schenkt ook aandacht aan het buitenland (vooral het ballet-jaarboek
biedt wat dit betreft een onmisbaar jaarlijks overzicht van anders moeilijk te vergaren
materie). Inhoudelijk staan ze echter niet op eenzelfde niveau. Het blijft mij maar
verbazen dat de opera-besprekingen in Duitsland bijna nooit de diepgang en omvang
hebben van de tegenhangers bij het gesproken toneel. Het Ringnummer is wat dit
betreft bijzonder arm aan vernieuwende of originele analyses; het biedt goede
documentatie en een grondige discografie, maar een ernstige uiteenzetting van de
thematiek is zoek. Het theater-jaarboek daarentegen biedt zeer originele bijdragen.
Het ballet-boek blijft het zwakkere broertje van de drie, maar vermits op dit vlak zo
weinig bruikbaars gepubliceerd wordt, is de balletofiel reeds dankbaar jaarlijks deze
publikatie te kunnen consulteren.
Eric De Kuyper

G. Simenon, A la Découverte de la France
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(Coll. 10/18, 1052) Union Générale d'Edition, Paris 1976, 446 pp., FF 15,G. Simenon, A la Recherche de l'Homme nu
dition, Paris 1976, 443 pp., FF 15,Aan de basis van deze twee bundelingen journalistieke reportages ligt de paradox,
dat alle mensen overal wel hetzelfde zullen zijn. Deze paradox wordt pas echt
‘paradox’ wanneer G. Simenon erop uit trekt om dit over heel de wereld te gaan
onderzoeken. Wat deze schrijver van politieromans ook in de journalistiek
interesseerde was de banaliteit, de dagelijksheid, de gewoonmenselijkheid, van het
slachtoffer zowel als van de moordenaar. Een cynisme van de dag-aan-dag-journalist,
die veel heeft meegemaakt, veel heeft gezien, veel heeft geleerd. Het merendeel
van deze reportages werd in de jaren dertig geschreven, en zijn doordrongen van
een zwartgalligheid, een triestheid, een engheid die tenslotte heel veel Franse
geestesuitingen uit die jaren kenschetste (en pas in het volgende decennium op
een ander niveau uitgespeeld werd met het existentialisme). Simenon is in deze,
meestal korte, schetsen onopvallend briljant. Met een paar woorden, en vooral met
een paar ellipsen, zet hij een situatie neer, en suggereert daarbij nog een context.
Het geheel is doordrongen van een soort nostalgiek conservatisme, een poujadisme
avant-la-lettre, maar dan met stijl en allure. Minder aangename dan wel erg leerrijke
lectuur!
Eric De Kuyper
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Sime, Mary, So sieht ein Kind die Welt. Walter Verlag, Freiburg/B., 1978, 116
pp., geïll., DM. 29,-.
Singer, Jerome L., Dagdromen mag. De Toorts, Haarlem, 1978, 228 blz., f
33,-.
Willebois, Dr. A.E.M. van der Does de, Vervreemding en verslaving, Dekker &
v.d. Vegt, Nijmegen, 1978, 266 blz., f 47,50.
Zetten van der Linden, Marlies van, Het emancipatorisch moment in de
supervisie. (Wegen en verkeer) Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen/Van Gorcum,
Assen, 1978, 85 blz., f 12,90.

Sociale wetenschappen
Katernen 2000, Niet spreken met den bestuurder, Werkgroep 2000, Amersfoort,
1978, 51 blz.
Nagel, E.J. und H.W. Stärkutta, Einstellungen von Wehrdienstverweigerern
und Soldaten. Chr. Kaiser, München/Matth. Grünewald, Mainz, 1977, 208 pp.,
DM. 19,50.
Hegel, Georg W.F., Het wetenschappelijke kennen. Boom, Meppel, 1978, 140
blz., pb. f 19,50, geb. f 28,-.
Jaspers, Karl, Spinoza. Piper Verlag, München 1978, 152 pp., DM. 10,-.
Kunneman, H. e.a., Wetenschap en ideologiekritiek. Boom, Meppel, 1978, 204
blz., f 25,-.
Verne, Jules, Meester Zacharias en de eeuwige Adam. Boom, Meppel, 1978,
135 blz., f 19,50.

Geschiedenis
Linskens, Rogier, Wat 'n leven! - deel 2. De Nederlandse Boekhandel, Kapellen,
1976, 210 blz., f 23,90. BF. 350,-.
Linskens, Rogier, Wat 'n leven! - deel 3. De Nederlandse Boekhandel, Kapellen,
1977, 208 blz., f 28,50, BF. 395,-.
Mellink, Albert, Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw. SUN,
Nijmegen, 1978, 122 blz., geïll., f 12,50.
Nierop, Henk van, Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
SUN, Nijmegen, 1978, 150 blz., geïll., f 15,-.
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Godsdienst
Küng, Hans, Existiert Gott? Piper Verlag, München, 1978. 878 pp., DM. 42,-.
Gollwitzer, Helmut, Das hohe Lied der Liebe, Chr. Kaiser Verlag, München,
1978, 62 pp., DM. 6,50.
Vogel, Prof. dr. C.J. de, De Grondslag van onze Zekerheid. Van Gorcum,
Assen, 1977, 317 blz., f 45,-.

Literatuur
Lampo, Hubert, De verzoeking, Manteau, Brussel, 1977, 70 blz., f 5,90.
Meyboom-Italiaander, Jos, Javaanse sagen, mythen en legenden. W.J. Thieme
& Cie, Zutphen, 1924, 323 blz., geïll., f 39,50.
Meyrink, Gustav, Der violette Tod, Fische Taschenbuch, Frankfurt/Main, 1976,
170 pp.
Meyrink, Gustav, Das Wildschwein Veronika. Fischer Taschenbuch,
Frankfurt/Main, 1977, 156 pp.
Meyrink, Gustav, Waijpurgisnacht. Verlagsgruppe Langen-Müller Herbig,
München, 1977, 227 pp, DM. 18,-.
Poesiealbum 122, Gottfried Keller. Verlag Neues Leben, Berlin, 1977, 32 pp.,
Pf. 90.
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Raes, Hugo, De verwoesting van Hyperion. De Bezige Bij, Amsterdam, 1978,
318 blz., f 29,50.
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Prof. dr. Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de
Theologische Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale
Informatiecentrum ‘Pro Mundi Vita’.
Adres: Bogaardenstraat 64, B-3000 Leuven.
H.G. Koch en D.A. Seeber, hoofdredacteuren van Herder Korrespondenz,
Hermann-Herder-Strasse 4, D-7800 Freiburg i. Br.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Hoogleraar aan het Rijksuniversitair
Centrum te Antwerpen, docent theaterwetenschap aan de Universitaire Instelling
Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Prof. dr. Flor Bertiau s.j., geboren 1919. Achtereenvolgens assistent aan de
sterrenwacht te Leiden (1947) en aan de Lick-sterrenwacht in Californië (1957); van
1956 tot 1973 astronoom van de Vatikaanse sterrenwacht, tijdelijk directeur van de
Boydens-sterrenwacht in Zuid-Afrika (1959); sinds 1973 gewoon hoogleraar aan
de Katholieke Universiteit te Leuven.
Adres: Waversebaan 220, B-3030 Heverlee.
Ben Hemelsoet, pr., geboren 1929. Studeerde theologie en bijbel in Warmond en
Rome. Is hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor het Nieuwe Testament.
Adres: Ruysdaelkade 33-II, Amsterdam-8.
Drs. P. Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Is thans
wetenschappelijk medewerker voor het Oude Testament aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht.
Adres: Chabotlaan 455, Nieuwegein.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Drs. P.W. Schilpzand, geboren 1949. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Volgt de post-doctorale Opleiding tot Wetenschappelijk Bibliothecaris
Documentaire Informatiewetenschap aan dezelfde universiteit. Is thans leraar aan
een avondscholengemeenschap en een dagschool voor volwassenen.
Adres: Madurastraat 102', Amsterdam 1006.
Drs. A.G.J. Dietvorst, geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Werkzaam als wetenschappelijk
hoofdmedewerker aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoofdredacteur van
het Geografisch Tijdschrift. Publikaties o.a. in het Geografisch Tijdschrift, Streven
en Intermediair.
Adres: Meyhorst 61-21, Nijmegen.
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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
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F. Nieuwenhof, J. de Waart, Gesprek met drs. J. den Uyl 675
Begonnen wij in het februarinummer via een gesprek met Prof. Steenkamp met een
poging om wat dieper in te gaan op achtergronden en opvattingen van de grote
medespelers in het Nederlandse politieke spel, thans zetten wij onze naspeuringen
voort met een gesprek dat twee van onze redacteuren hadden met de
‘minister-president in ballingschap’, drs. J. den Uyl, ongetwijfeld een van de
belangrijkste deelnemers aan de ontwikkeling van het politieke denken in Nederland.

F. Nieuwenhof, Staatsstructuur en formatiecrisis 685
Door het gekrakeel rond de Nederlandse formatiecrisis van 1977 wordt uit het oog
verloren dat die crisis niet in de eerste plaats werd veroorzaakt door onwil of
popularisatie-behoefte van de aspirant-partners, maar voor een groot deel ook door
tekorten van het huidige parlementaire systeem dat - voortbouwend op een lange
traditie - modernere maatschappelijke ontwikkelingen slechts schoorvoetend - en
dan nog op afstand - volgt.

L.L.S. Bartalits, Egypte en het panarabisme 695
Het Arabierendom is in Egypte minder constant dan in Syrië en het wordt thans door
het Egyptendom verduistert. Toch blijft het een belangrijk bestanddeel van de
Egyptische ziel, hetgeen betekent dat het arabisme/panarabisme opnieuw zou
kunnen opleven aan de oevers van de Nijl.
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J.Y.H. Jacobs, Het onfeilbaarheidsdogma actueler dan ooit 697
Het boek van A.B. Hasler over Pius IX en het Eerste Vaticaans Concilie is van groot
belang voor zeer actuele vragen: hoeveel speelruimte heeft de dogmatische uitspraak
over de pauselijke onfeilbaarheid open gelaten voor een reële invulling van de
collegialiteitsgedachte? In hoeverre vormt het pausschap met de benadrukking die
het op Vaticanum I heeft gekregen, een belemmering voor de toenadering tot de
andere christenen? Hasler stelt indringende vragen over de besluitvorming zoals
die op het Eerste Vaticaans Concilie heeft plaatsgevonden.

F. Boenders, In gesprek met Theodore Roszak 702
In de tien jaren na Roszaks indringende analyse van ‘de opkomst van een
tegencultuur’ is er binnen en buiten die beweging ook veel niet gebeurd van wat
haar aanhangers beoogden of verwachtten. Volgens Roszak, die van meet af aan
het kaf van het koren probeerde te scheiden, zijn een aantal tegendraadse ideeën
van de tegencultuur (zoals verzet of voorbehoud tegen de puur wetenschappelijke
en technische benadering van menselijke problemen) ondertussen toch in brede
lagen van de bevolking doorgedrongen.

J. Debbaut, Robert Barry: 1967-1977 714
In de zogenaamde conceptuele kunst neemt R. Barry een heel eigen en zelfs
eigenzinnige plaats in. Hij is niet alleen geboeid door de onvermijdelijke en
veelbetekenende wisselwerking tussen een kunstobject en zijn omgeving, maar
evenzeer door het netwerk van woorden en concepten die dat object zowel verhullen
als onthullen.

H. Jans, De water-ruzie in België 720
Wat op het eerste gezicht een zoveelste, typisch Waals-Vlaamse ruzie lijkt te zijn dit keer nota bene over water! - ziet er heel anders uit wanneer het geschil bekeken
wordt in ruimere (uiteindelijk internationale) ecologische context. Het ware jammer
als de mogelijke primeur van een Europees milieubeheer, om welke reden ook,
geen voortgang zou kunnen hebben.

J. Servaes, Bewustzijnsindustrie. De theorie van H.I. Schiller 726
De gangbare opvatting dat technische vooruitgang ‘op zich’ volkomen neutraal is,
blijkt nauwelijks bestand te zijn tegen de werkelijkheid van de bewustzijnsindustrie
zoals die reilt en zeilt in onze samenleving. De auteur verwijst naar de feitelijke
machten, de technische knepen en de bewust gehanteerde mythes, waardoor de
wereldwijde informatie terdege gemanipuleerd wordt.
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L.L.S. Bartalits, De buitenlandse politiek van de Volksrepubliek China
na de dood van Mao Tse-Toeng 735
De Chinese buitenlandse politiek steunt op de theorie van de drie werelden: de
‘eerste’ wereld, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie; de ‘tweede wereld’, de
industriële landen van West-Europa; en de ‘derde’ wereld, de Volksrepubliek China,
de communistische landen en de ontwikkelingslanden. In dit artikel gaat de auteur
de opvattingen en kansen na van de verschillende bondgenootschappen en
vijandschappen die tussen deze drie werelden mogelijk zijn.
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Gesprek met drs J. Den Uyl.
Den Uyl: Progressief kabinet zat er niet in
Jules de Waart en Frans Nieuwenhof
In het februari-nummer van Streven stond een interview met de ‘vader’ en huidige
voorzitter van het CDA, prof. P. Steenkamp. Een groot aantal onderwerpen variërend
van de ontwikkelingen binnen het CDA tot ontwikkelingshulp en onderwijspolitiek
passeerden hierbij de revue. Enkele belangrijke uitspraken hadden betrekking op
de kabinetsformatie (‘Er was geen alternatief’).
De redaktie vond het gewenst dat naast dit geluid ook andere meningen zouden
worden gehoord. Ideaal hiertoe leek een vraaggesprek met de onbetwiste leider
van de Partij van de Arbeid en hoofdrolspeler bij de formatie, Drs. J.M. den Uyl.
Frans Nieuwenhof en Jules de Waart spraken met hem over de statenverkiezingen,
programcolleges, de samenwerking met het CDA, de formatie-onderhandelingen,
kleine zelfstandigen en bejaarden, economie en werkgelegenheid, onderwijs en als
laatste de socialistische cultuurpolitiek.

De verkiezingen voor Provinciale Staten:
‘Ik vind het bemoedigend dat de formatie en zelfs de afloop ervan niet ontmoedigend
maar politiserend en bewustmakend hebben gewerkt’.

De Waart: De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn nu weer een week
geleden. Heeft u achteraf nog iets toe te voegen aan uw eerste commentaren en
wat zijn de belangrijkste aspecten van de verkiezingen?
Den Uyl: Mijn mening nu is niet veel anders dan die van de avond van de
verkiezingen zelf. Het aanvankelijke gevoel van teleurstelling door de berichten dat
de Pv/dA niet de grootste zou blijven, dat blijft toch niet hangen. Ik denk dat 3
aspecten vooral van belang zijn. In de eerste plaats het structureel worden van de
linkse winst in het zuiden en in de grote steden. Dat leek vorig jaar een eenmalige
gebeurtenis, maar blijkt nu een structurele winst van soms meer dan 50% groei ten
opzichte van 1974. Dat is een ongelooflijk niveauverschil. In de tweede plaats is
daar de winst van het CDA. Ik heb de avond van de verkiezingen gezegd dat het
moet komen van de VVD en de rechtse splinterpartijen, want de Pv/dA en de
Progressieve partijen verliezen niet. Alles wat rechts is van de VVD, zoals
Boerenpartij, Volksunie, DS'70, RKPN heeft een veilig onderkomen gevonden bij
VVD en CDA. Het is per saldo denk ik inderdaad een concentratie van rechts op
het CDA, maar, dat moet ik toegeven, met allerlei kruisverschuivingen, ook van
Pv/dA naar CDA en van CDA naar Pv/dA. In de derde plaats vind ik het
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bemoedigend dat na die geweldig grote deelname aan de verkiezingen van vorig
jaar, die ik zag als misschien wel het meest waardevolle produkt van 4 jaar kabinet
Den Uyl, die geweldige verhoging van de participatie niet verloren is gegaan in de
lange formatie. Ik denk dus, en dat mag je ook wel een pleister op de wonde noemen,
dat gebleken is dat die formatie en zelfs de afloop van die formatie niet ontmoedigend
maar politiserend en bewustmakend heeft gewerkt; de opkomstcijfers liggen ver
boven die van 1974. Bij de politieke waterscheiding bij het optreden van het
centrum-rechtse kabinet hebben wij de democratie op een behoorlijk niveau
overgegeven. Dus u treft mij wat dat aangaat als een tevreden man.

Programcolleges:
‘Terecht wordt bij collegevorming het program centraal gesteld’.

De Waart: De verkiezingen stonden vrijwel geheel in een landelijk kader, de
provinciale programma's speelden nauwelijks een rol. Dit gold zeer zeker ook voor
de Pv/dA. Toch is juist voor de Pv/dA de politisering van het openbaar bestuur een
middel om te komen tot een versterking en verdieping van de democratie op
gemeentelijk en provinciaal niveau. Daartoe moeten partijprogramma's als wezenlijke
beleidsalternatieven aan het oordeel van de kiezers worden onderworpen. Nu dat
niet is gebeurd, kunnen deze programma's dan nog wel als toetssteen worden
gebruikt om daarmee colleges (van wethouders of gedeputeerden) samen te stellen?
Ik wil voorafgaand zeggen dat landelijke issues dit keer geen grotere rol hebben
gespeeld in de statenverkiezingen dan in de voorafgaande jaren het geval was. Ik
zou bij die politisering de volgende kanttekeningen willen maken. Ten eerste: het
streven naar politisering van het gemeentelijk en provinciaal bestuur vind ik juist.
Ten tweede: terecht werd in het zojuist gehouden raads- en statencongres van de
Pv/dA de nadruk gelegd op het program en niet op de meerderheidsvorming als
zodanig. Het is een grote verbetering, omdat de Pv/dA bewust uitspreekt dat de
enige motivering voor het buiten het college houden van een partij gelegen kan zijn
in het niet bereiken van programovereenstemming en dat programbesprekingen
normaal zijn en het ontbreken ervan uitzonderlijk.
Ten derde: het blijkt dat CDA en Pv/dA ten aanzien van het functioneren van
programbesprekingen praktisch nu dezelfde lijn trekken. Met dit verschil dat de
Pv/dA grote voorkeur heeft voor programbesprekingen vóór de verkiezingen terwijl
het CDA die na de verkiezingen wenst te hebben. Dit in tegenstelling tot de VVD
waar men vasthoudt aan de ouderwetse vorm van het afspiegelingscollege.

De Waart: Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat het CDA begrepen heeft
dat het woord programcollege in de afgelopen jaren van betekenis is veranderd.
Wat nu een programcollege op brede basis heet, is in de personele sfeer, die voor
het CDA vaak belangrijker is dan de programmatische, immers niets anders dan
een afspiegelingscollege. Overigens wil het CDA in Amsterdam ook wel voor de
verkiezingen over een programcollege op brede basis spreken.
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Zo kun je dat interpreteren maar ik vind dat een te negatieve interpretatie. Zoals ik
tegen het CDA aankijk is daar wel degelijk een soort angst over de enorme vergrijzing
in die partij en ik geloof dat je wel serieus moet nemen dat men dus iets probeert
na te doen van de Pv/dA om ook enige greep op de jongeren te krijgen. Wat de
afwijking van de landelijke lijn in Amsterdam betreft geloof ik dat zoiets past bij
Amsterdam.

De Waart: In de uitspraken van het raads- en statencongres van de Pv/dA valt op
dat wanneer gesproken wordt van een situatie waarin in een gemeente of provincie
nauwelijks op een politiek herkenbare wijze beleid wordt gevoerd, een andere partij
bij de college-vorming alleen mag worden uitgesloten wanneer programmatische
overeenstemming niet mogelijk is en wanneer dat duidelijk zowel tegenover de
andere partijen als tegenover de kiezers is uitgesproken. Deze laatste voorwaarde
ontbreekt wanneer gesproken wordt over de zogenaamde programmatische situatie.
Betekent dit dat in deze situatie een partij wél kan worden uitgesloten zonder dat
dit vóór de verkiezingen is uitgesproken?
Ja volstrekt, dat wordt door de resolutie helemaal opengehouden. De logica van
het systeem is dat we voorkeur hebben voor programbesprekingen vóór de
verkiezingen. Maar als die niet hebben plaats gevonden dan wordt aangestuurd op
programbesprekingen na de verkiezingen. Het raads- en statencongres heeft nogal
ingrijpende wijzigingen gebracht in de mentaliteit ten opzichte van 4 jaar terug. En
ik vind het nu veel consistenter. Het programcollege van nu mag niet gelijk gesteld
worden met het meerderheidscollege van vroeger.

De samenwerking met het CDA:
‘Wat komt bovendrijven in het CDA dat kan geen mens voorspellen’.

De Waart: Wanneer je de uitslag van de statenverkiezingen, corrigerend voor de
opkomstpercentages, vertaalt naar de situatie in de Tweede Kamer dan blijkt dat
het er bij de komende verkiezingen om gaat spannen. Dat betekent dat de Pv/dA
afhankelijk is van hoge opkomstcijfers, dus van een gepolitiseerde situatie. Bij de
huidige campagnetechnieken betekent dit een directe slag tussen Van Agt en Den
Uyl. Hoe ziet u eventuele onderhandelingen van CDA en Pv/dA na die verkiezingen?
Wat er gaat gebeuren hangt helemaal van het CDA af. Er is een gevoelen dat hoe
langer dit kabinet duurt hoe meer het CDA in VVD vaarwater zal raken. Je kunt
echter ook niet ontkennen dat een gedeelte van het CDA manhaftige pogingen doet
om daaraan te ontkomen, zelf een kabinetsbeleid te maken en te zeggen ‘wij zijn
niet rechts, het is een noodverbond om met de VVD te werken en we hadden liever
met de Pv/dA gewerkt’.
Aan de andere kant heb ik het gevoel dat Van Agt en een vrij belangrijk deel van
de leidende laag in het CDA zich nauwer verwant voelt met de VVD. Het is mogelijk
dat deze interne spanningen leiden tot een val van het kabinet. Ik sluit dat niet uit.
Daarmee ontstaat natuurlijk een geheel andere situatie dan wanneer
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het kabinet blijft zitten en het CDA als een solide conservatieve partij de verkiezingen
ingaat. Wat komt bovendrijven in het CDA dat kan geen mens voorspellen. Ik ben
daar vrij somber over maar ik heb de moed niet opgegeven.

De formatie-onderhandelingen:
‘Ik heb gedurende de gehele onderhandelingen het samengaan van het CDA met
de VVD als een grote bedreiging gezien’.

De Waart: In het interview in Streven zegt Steenkamp dat de aanleiding tot de breuk
heeft gelegen in de bezetting van de departementen, of harder gezegd, in de 3
personen-veto's van Joop den Uyl. Ook hoor je vaak dat de formatie strandde op
de emotionele opstelling van de partijraad. Deze twee opvattingen zijn met elkaar
in strijd omdat die drie personen-veto's niet uit partijraaduitspraken zijn af te leiden.
Wat is uw reactie op deze opvattingen?
Ja, die personen-veto's kunnen zeker niet direct worden afgeleid uit de uitspraken
van de partijraad, maar we hebben hier wel van doen met wat gebruikelijk is bij elke
kabinetssamenstelling. Daar zijn talrijke voorbeelden uit het verleden voor. Hofstra
mocht van Romme geen minister van financiën worden. Vondeling mocht in 1965
geen minister van buitenlandse zaken worden, terwijl hij de eerste optie was van
de Pv/dA. Juist toen de Pv/dA genoegen had te nemen met de 7-7, dus evenveel
CDA-ers als Pv/dA, lag het in mijn opvatting voor de hand dat, gelet op de
getalsmatige verhoudingen in de Kamer, de Pv/dA met recht en rede bepaalde eisen
mocht stellen aan personen. En daarom vind ik, ook achteraf, nog steeds dat die
billijk waren. Van Agt kon, maar niet terug op Justitie. Dat had niets te maken met
abortus maar wel alles met zijn bijdrage tot de kabinetscrisis. Andriessen, ja, maar
niet op economische zaken, omdat hij bij de programonderhandelingen juist daar
niet akkoord was gegaan, tegen de VAD had gestemd. En Kruisinga kon ook, maar
Kruisinga en Van Agt en Andriessen was teveel. Ik vond het alles bij elkaar weinig
verheffend maar ik vind nog altijd dat het redelijk was. Ik heb hiervoor, ook bij Van
Agt, begrip gevonden. Van Agt heeft mij bij voorbeeld heel lang verteld dat
Andriessen zelf niet ‘in’ zou zijn. Dat hij ook zelf vond dat hij na zijn herhaalde
afwijzingen van programakkoorden geen minister van economische zaken kon
worden.
Ik moet zeggen, nu afstand genomen hebbende, dat het zeker niet op de personen
is afgestuit. Dat is gewoon lariekoek. Nee, de formatie is afgestuit omdat, om een
term van Burger te gebruiken, ‘het er niet in zat’. Het CDA was niet bereid om een
kabinetsprogram en een kabinetssamenstelling te aanvaarden waarin,
overeenkomstig de verkiezingsuitslag, een, zij het geringe doorslag zou blijken van
de kant van de Pv/dA en D'66. Ik heb in grote lijnen altijd het samengaan van het
CDA met de VVD als een bedreiging gezien. Ik vind dat de Pv/dA zich daar over
het algemeen veel te weinig van bewust is geweest, dat voor onmogelijk en
ondenkbaar heeft gehouden hetgeen gezien de verkiezingsuitslag ook wel weer
begrijpelijk is. Maar de combinatie van de duidelijke voorkeur in leidende kringen
van het CDA voor dat samengaan met de VVD en de overweging dat men met de
VVD meer macht zou kunnen uitoefenen dan in een coalitie met de Pv/dA bleek
voldoende aanleiding om een opening in die richting
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Foto: Frans Nieuwenhof

Drs. J.M. den Uyl werd geboren 9 augustus 1919 te Hilversum en studeerde
economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was ambtenaar op het Ministerie
van Economische Zaken en redacteur van het Parool en Vrij Nederland. In 1949
werd hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de
Dr. Wiardi Beckman stichting. Van zijn hand verschenen talrijke rapporten en boeken,
waaronder De weg naar de vrijheid (1951). In 1953 werd hij lid van de gemeenteraad
van Amsterdam, in 1962 wethouder. Van 1956 tot 1965 was hij lid van de Tweede
Kamer. Van 10 april 1965 tot 22 november 1966 Minister van Economische Zaken
in het kabinet Cals; daarna leider van de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer. Van
mei 1973 tot april 1977 was hij Minister-President. Thans leider van de oppositie.
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te willen maken.
Ik geloof dat je het zo moet en mag zeggen. Het CDA heeft op grond van de
verkiezingsuitslag zeker geprobeerd met de Pv/dA tot overeenstemming te komen.
Velen, Van Agt voorop, was het liever geweest als men meteen na de verkiezingen
met de VVD in zee had kunnen gaan. Toen de verkiezingsuitslag dat niet toeliet,
heeft men toch die besprekingen gevoerd en dat overigens gedaan volstrekt rekening
houdend met de mogelijkheid dat het tot een kabinet met de Pv/dA kon komen.
Maar men was niet bereid daar iets voor over te hebben. Dat betekende dat naar
mijn oordeel een kabinet met de Pv/dA en D'66 zoals dat gevormd kon worden op
de voorwaarden van het CDA niet geloofwaardig had kunnen functioneren als een
progressief kabinet.

Kleine zelfstandigen en bejaarden:
‘Ik vind dat het CDA en de VVD de laatst geroepenen zijn om voor de kleine
zelfstandigen te spreken’.

De Waart: In het interview in Streven vraagt Adriaansen of je vanuit de bijbel kunt
zeggen dat het christendom zich met het socialisme moet verbinden in plaats van,
zoals in de voorbije periode was, met de bourgeoisie. Steenkamp ontkent dit, zegt
dat er ook hele sociale VVD-ers zijn en vervolgt: ‘Ik ga nog veel verder. Je kunt je
afvragen waar op dit moment de werkelijke onderliggende laag van de bevolking
ligt, of dat niet eerder bij de kleine zelfstandigen en de bejaarden ligt dan bij de
geschoolde arbeiders’. Hier wordt een beetje gesuggereerd dat de belangen van
de kleine zelfstandigen en bejaarden beter gediend zouden zijn bij CDA en VVD
dan bij de Pv/dA. Wat is hierop uw reactie?
Ik heb dat gelezen. Ik vind dat een drogreden en ook een heel kwalijke voorstelling
van zaken. Als je kijkt naar wat er in feite zal gebeuren zie je dat onder een CDA-VVD
kabinet de grote aanslag op de zelfstandige juist zal beginnen. Dat komt omdat
vrijwel onbeperkte ruimte zal worden gegeven aan de vrije concurrentie en de
daarmee samenhangende schaalvergroting in het bedrijfsleven. Dit zal resulteren
in een versnelde sluiting of overname van de kleinere bedrijven en een teruggang
betekenen van de situatie van de zelfstandige. Kijk naar de detailhandel en de
zelfbedieningswinkel. Kijk naar de totale ontworteling die in de levensmiddelensector
juist het grootwinkelbedrijf onder de zelfstandigen heeft gebracht. Kijk naar de
landbouw waar de ontwikkeling naar het grootbedrijf de kleine boeren heeft
verdrongen. Ik vind dus dat het CDA en de VVD de laatst geroepenen zijn om voor
de kleine zelfstandige te spreken.
Mijn tweede opmerking is dat de Pv/dA inderdaad wel een partij is die zich sterk
maakt voor de sociaal zwakken en lagere inkomens alleen maar bepaald niet alleen
voor de geschoolde industrie-arbeider. Nee de Pv/dA komt nadrukkelijk op voor de
belangen van die twee à drie miljoen ontvangers van sociale uitkeringen, waaronder
veel bejaarden met hun AOW, en voor de belangen van de ongeschoolde arbeiders
die beneden het modale inkomen verdienen. Als ik het CDA in de praktijk zie
functioneren, krijg ik niet de indruk dat het opkomen voor de lagere inkomenstrekkers,
de sociaal zwakken en bejaarden daar altijd voorop
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staat. Ik vind dat het CDA stelselmatig tekort schiet in het mondig maken van
achtergestelde groepen in de samenleving. Dat is een harde beschuldiging, maar
naar mijn mening op alle manieren te staven. Wat ik het CDA verwijt is dat het in
feite gemene zaak maakt met de machtsverankering in de samenleving en zich
tegelijkertijd ontdoet van de representant van de mensen met lagere inkomens en
de lagere opleidingen. Dit terwijl de machtsfuncties in onze maatschappij vrijwel
uitsluitend worden uitgeoefend door mensen met hogere opleiding en met middelbaar
tot hogere inkomens. Kijkt u bijvoorbeeld naar het netwerk van sociale instellingen,
naar de grote ondernemingen, naar de hogere posities in het leger en de
buitenlandse dienst. Overal is daar een oververtegenwoordiging van CDA en VVD.
Alleen de vakbeweging vormt hierop een uitzondering. Je kunt op z'n best zeggen
dat het CDA het ‘zorgen voor’ overeind houdt. Maar de revolutie van de 20ste eeuw
is nu juist dat ‘zorgen voor’ niet meer aanvaard wordt als dat niet tegelijk betekent
‘zorgen door’ de mensen voor wie dat bestemd is. Dat is de mondigheid, dat is de
participatie-democratie.
Ik heb dat altijd typerend gevonden voor de KVP dat een figuur als Romme, die
zeker inzicht en doorzicht had op hoog niveau, dat hij er altijd op uit was te zeggen
de arbeiders moeten dit of dat hebben maar dat zoiets altijd gebeurde vanuit een
patriarchaal standpunt van ‘maar dan moeten ze ook hun bek houden’. En dat vind
je eigenlijk terug bij het CDA nieuwe stijl. We zijn voor de zwakken, we zijn voor de
Derde Wereld, als ze maar niet aan onze machtspositie komen. Dat is ook de positie
van het CDA in de Nederlandse politiek. Alles mag als het CDA maar in het centrum
van het kabinet kan blijven zitten. En dat loont ook nog wel, dat is in de formatie en
in de statenverkiezingen gebleken.

Economie en werkgelegenheid:
‘Het vraagstuk van de volledige werkgelegenheid is alleen oplosbaar door het delen
van werk en door het brengen van inkomensoffers’.

Nieuwenhof: Op dit moment bestaat veel kritiek op het beleid van de regering t.a.v.
de zware industrie. Kunt u een aantal alternatieven formuleren voor deze politiek
van het kabinet Van Agt?
Het gaat daarbij om twee elementen: de individuele bedrijfssteun en het
sector-structuurbeleid, het herstellen van een gezonde structuur in de bedrijfstak.
Beiden zijn nodig. In de scheepsbouw is duidelijk sprake van een overcapaciteit en
een noodzakelijke beperking van die capaciteit. Op zichzelf dus geen bezwaar tegen
een geleidelijke terugbrenging daarvan, maar dan een selectief beleid gericht op
instandhouding. Mij bezwaar tegen het huidige beleid is drieledig.
Er wordt onvoldoende samenhang gelegd tussen steun aan individuele bedrijven
en het structuurbeleid, dat wil zeggen dat wel die fameuze 950 miljoen wordt
gestoken in de zware metaal, maar dat niemand weet hoe het patroon er uit gaat
zien in de bedrijfstak als geheel en hoe de rest van de werkgelegenheid daardoor
veilig gesteld wordt.
Mijn tweede vorm van kritiek is dat er grote bedragen in ondernemingen gestoken
worden, maar dat het toesluizen van zulke grote bedragen nu eenmaal met
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zich meebrengt dat de overheid daar dan een adekwate zeggenschap in krijgt. Dat
wordt eigenlijk systematisch afgehouden en een zo povere regeling als nu wordt
voorgesteld lijkt mij daarom moeilijk aanvaardbaar.
Het derde element is dat telkens weer gebleken is dat de vakbeweging, indien zij
echt medezeggenschap krijgt, bij beslissingen ook bereid is om offers te brengen.
En dat zelfs niet geprobeerd is en wordt. Daardoor blijft de arbeidstijdverkorting, die
een noodzakelijk aanvullend element vormt, in de lucht hangen en wordt niet in het
kader geplaatst waar ze thuis hoort.

Nieuwenhof: Wij worden regelmatig geconfronteerd met wel zeer sombere berichten
over de economie door de heer Van Agt. Gelooft u dat de opvattingen van het huidige
kabinet stoelen op een juiste interpretatie en inschatting van de gegevens met
betrekking tot de ontwikkeling van onze economie?
Ik heb de recente cijfers niet gezien waarop Van Agt zich beriep. Het waren nieuwe
gegevens van het Centraal Planbureau. Ik ben tijdens de formatie uitgegaan van
sombere verwachtingen wat de economie betreft. Ik heb gezegd dat voor een aantal
jaren de nullijn nodig is en ik heb daaraan toegevoegd dat er alleen een
inkomensgarantie mogelijk is tot de modale werknemer. Welnu, als blijkt dat de
verwachtingen somberder zijn dan ze al waren, ja dan kun je alleen constateren,
dat men hoogst onverantwoordelijk te werk gegaan is toen CDA en VVD in hun
regeerakkoord een streven naar inkomensgarantie tot tweemaal het modale inkomen
opnamen. Dat blijkt dus helemaal niet uitvoerbaar en dan vind ik dat men daarmee
wel buitengewoon lichtvaardig te werk is gegaan.

Nieuwenhof: Ik heb sterk de indruk dat het beleid van het vorige kabinet, maar zeker
dat van het huidige kabinet, gericht is op korte-termijn oplossingen ten aanzien van
de werkgelegenheid. Hoe ziet naar uw mening de ontwikkeling op langere termijn
er uit?
Er zijn daarvoor een paar gegevens van betekenis.
Ten eerste: in mijn visie zal de economische groei zich niet herstellen tot het
niveau van de vijftiger en zestiger jaren. Ik denk eerder dat, naar het jaar 2000 toe,
men blij moet zijn wanneer 2-3% groei gerealiseerd kan worden.
Ten tweede: dat betekent inderdaad dat het vraagstuk van de volledige
werkgelegenheid alleen oplosbaar is door het delen van werk en door het brengen
van inkomensoffers.
Ten derde: ik geloof dat het de moeite waard is om vast te houden aan de
doelstellingen van volledige werkgelegenheid, ook al kan dat alleen bij kortere
arbeidsduur. Men moet daarbij ook letten op het te verwachten aanbod van vele
tienduizenden vrouwen op de arbeidsmarkt dat ten dele door structurele oorzaken
zich nog onvoldoende gemanifesteerd heeft. In het licht daarvan denk ik dat het
onvermijdelijk zal zijn dat op grote schaal gewerkt gaat worden aan de herverdeling
van werk om althans met name de jongeren nog een kans te geven om zich te
trainen in een vak na hun schoolperiode. Anders gaan we ten onder aan de
jeugdwerkloosheid.
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Onderwijspolitiek:
‘Ik denk dat het een plicht is van openbaar en bijzonder onderwijs om te zoeken
naar samenwerkingsvormen bij samenvoeging en sluiting van scholen’.

Nieuwenhof: In confessionele kringen bestond ten tijde van het optreden van het
kabinet Den Uyl een grote angst voor het in de klem raken van het bijzonder
onderwijs. Is die angst terecht? Wil de Pv/dA minder ruimte voor het confessionele
onderwijs?
Ik vind dat Van Kemenade volstrekt ten onrechte is achtervolgd toen men beweerde
dat hij de positie van het bijzonder onderwijs wilde aantasten. De interpretatie van
de formulering van het grondwetsartikel dat men daarbij als illustratie aanvoerde,
bleek niet steekhoudend. Meer dan overduidelijk is aangetoond dat er geen sprake
was van het op de tocht zetten van de vrijheid van onderwijs. Ik heb de indruk dat
men met name binnen de CHU lange tijd stemming probeerde te maken tegen het
kabinet Den Uyl, waarbij men suggereerde dat door het onderwijsbeleid van Van
Kemenade het bijzonder onderwijs in gevaar zou komen. Daar is echter geen sprake
van. Ik zou willen zeggen, maar dat is wel mijn persoonlijke interpretatie, dat er drie
zaken spelen. De eerste is dat het aantal kinderen aanzienlijk gaat teruglopen. Dat
betekent dat er een grote overcapaciteit op de scholen ontstaat die onvermijdelijk
zal leiden tot sluiting en fusie van scholen, zelfs al zouden wij de leerlingenschaal
verlagen.
Ik denk dat het een plicht is van openbaar en bijzonder onderwijs om te zoeken
naar samenwerkingsvormen bij samenvoeging en sluiting van scholen.
Ik zal u een theoretisch voorbeeld geven. Wanneer er vier scholen zijn in drie
gemeenten a, b en c, en van die vier moeten er drie gemaakt worden, dan denk ik
dat het een eis van billijkheid en rechtvaardigheid is dat getracht wordt dat een van
die drie een openbare school zal zijn.
Het tweede is het betrekken van de ouders bij de school in de zin van de wet op
het basisonderwijs. Namelijk het op basis van een wettelijke verplichting betrekken
van de ouders bij het bestuur van de school. Dat heeft nauw te maken met het derde
punt, namelijk dat het beheer en bestuur van bijzondere scholen een zaak is van
stichtingen en verenigingen. Dergelijke besturen bestaan vaak uit notabelen met
heel weinig inspraak voor leerkrachten en ouders.

Cultuurpolitiek:
‘Het gaat niet om de grauwheid maar om de bontheid’.

Nieuwenhof: Streven is een cultureel-maatschappelijk maandblad, dus ligt het voor
de hand ook het aspect cultuur in het gesprek te betrekken. Ik heb op dit punt een
tamelijk open vraag. Hoe zoudt u het cultuurbeleid van de Pv/dA willen kenschetsen?
Dit wordt met name ingegeven door de overweging dat in andere politieke
groeperingen, b.v. in de CPN, daar zeer duidelijk gedachten over geformuleerd
worden.
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Wanneer ik probeer dat aan de hand van de ervaringen te preciseren dan kom ik
op het volgende:
In de eerste plaats, en dat is een voortzetting van de traditie van de
sociaal-democratie, is cultuurbeleid heel sterk gericht op het weerbaar maken van
groepen in achterstandsituaties. Kijk, de Stem des Volks, en de
arbeiderszangverenigingen en de culturele sportbond zijn opgericht omdat men
binnen de sociaal-democratie probeerde om voor de massa van de bevolking sport,
recreatie en cultuur toegankelijk te maken en de betrokkenheid daarbij te versterken.
Het tweede is het integratie-element van de kunst in het dagelijks bestaan. Het
gaat er om, om ook in de wijk, de nieuwe creatieve kunstuitingen te integreren, met
alle eindeloze conflicten van dien natuurlijk. Het non-figuratieve plastiek midden in
een arbeiderswijk, midden ook op het marktplein.
Nu komt het derde element en dat is veel meer omstreden. Je kunt zeggen dat
de Pv/dA wel wat geladen is geweest tegenover de traditionele kunstinstellingen
omdat die typisch gerelateerd zijn aan de negentiende-eeuwse bourgeois cultuur.
Maar op het punt van de orkest- en de tooneelgezelschappen is wel ontzettend veel
veranderd. Maar ik denk dat deze kunst en dat scheppen, als we een term gebruiken
van Ter Braak, die scheppende ongelijkheid, die creatieve ongelijkheid, dat je die
moet willen. Wij zijn niet voor nivellering op dit punt. Onze maatschappij kenmerkt
zich door een repressieve ongelijkheid, omdat de bestaande ongelijkheid daarin,
voortkomt uit machtsstructuren. Deze bestendigen menselijke levensuitingen
waardoor de ene plat praat en de andere zes talen kent. En tegen dat hele
mechanisme daar verzetten wij ons tegen, en de manier om je daar tegen te
verzetten is het gewild inlopen van achterstanden. Maar mensen, uit
achterstandsituatie, die daardoor een grotere vrijheid krijgen, die tonen hun
eigenheid. En mensen zijn onvoorstelbaar ongelijk, miljoenen, miljarden
ongelijkheden; en die ongelijkheden zijn uiterst creatief. Dat wordt vaak vergeten.
Ook in de routine van de socialistische beweging. Maar ik denk wel dat bij het
doordenken van wat ik noem de uitingen van scheppende ongelijkheid problemen
kunnen ontstaan. Het kan zo gemakkelijk geïdentificeerd worden met de oude elite
cultuur en daarom bestaat er een begrijpelijke schichtigheid. Ik ben echter tegen
de gelaagdheid van die standen, maar ik ben voor voldoende creatieve gelaagdheid
van mensen. Gelaagdheid is misschien een verkeerd woord, maar van mensen die
een differentiatie vertonen. Daardoor wordt de samenleving door confrontatie en
ontmoetingen veel boeiender. Want het gaat niet om de grauwheid maar om de
bontheid.
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Verkiezingsuitslag verkeerd getaxeerd?
Staatsstructuur en formatiecrisis
F. Nieuwenhof
De formatie PvdA-CDA mislukte in 1977. De PvdA behaalde een verkiezingswinst
van maar liefst tien zetels. Het nieuwgevormde CDA won éen zetel. Laat men de
(overigens door de kiezers om haar standpunt afgestrafte) PPR buiten beschouwing
en telt men er bij op dat D'66 een glorieuze comeback maakte, dan ligt maar één
conclusie voor de hand: een tweede kabinet Den Uyl had er logischerwijs moéten
komen. De beide grote coalitiepartners hadden immers allebei gewonnen en wat
ligt dan meer voor de hand dan dat de coalitie wordt voortgezet?
Twee grote problemen zijn echter niet tijdig onderkend. In de eerste plaats heeft
het CDA niet duidelijk genoeg gemaakt dat de rol van ‘bijwagen’ uit 1973 een tijdelijke
was (moest zijn), in de tweede plaats heeft de PvdA in de verkiezingsroes (‘kiest
de minister-president’, tien zetels winst...) niet ingezien dat - hoe men het ook wendt
of keert - slechts ruim één derde van de Nederlandse bevolking zich heeft
uitgesproken voor ‘links’, een ‘links’ dat dan nog (opnieuw te concluderen uit de
verkiezingsuitslag) een beetje naar het midden was opgeschoven. (PPR, CPN, PSP
verloren stevig). Wellicht de grootste fout van Den Uyl en, namens hem, Ed van
Tijn, is geweest dat men heeft gedacht dat dé kiezer voor een progressief beleid
koos, terwijl niet meer werd uitgesproken dan dat a) men Den Uyl een veilige
minister-president vond en dat b) een coalitie (i.p.v. een ‘locomotief-bijwagen’
In bovenstaand verhaal komen enkele afkortingen van politieke partijen
voor zoals die in het Nederlandse spraakgebruik zijn ingeburgerd.
Volledigheidshalve volgen hier de volledige namen. C.D.A.: Christen
Democratisch Appèl, een samengaan van drie partijen te weten de K.V.P.:
Katholieke Volkspartij, de A.R.P.: de Anti-Revolutionaire Partij en de
C.H.U.: de Christelijk-Historische Unie. Voorts de (socialistische) P.v.d.A.:
de Partij van de Arbeid, de (liberaal/conservatieve) V.V.D.: de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie en de (links/liberale) partij D'66, zo genoemd
naar het jaar van oprichting 1966 en de ‘d’ van democraten. Van de
P.v.d.A. splitste zich in 1970 een rechtse vleugel af onder de naam DS-70
(Democratisch-socialisten 1970) en van de K.V.P. scheidde zich een
linkervleugel af onder de naam P.P.R. (Politieke Partij Radikalen). De
P.S.P. is de Pacifistisch Socialistische Partij en de C.N.P. is de
Communistische Partij Nederland.
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verhouding) het meest voor de hand lag.
Beide partijen verwijten elkaar achteraf ‘fouten in de onderhandeling’ (Van Tijn is
ondanks zijn teleurstelling nog redelijk bereid de hand in eigen boezem te steken
in zijn recentelijk verschenen ‘Dagboek’). Daarbij wordt uit het oog verloren dat de
formatiecrisis niet in de eerste plaats werd veroorzaakt door onwil of door
polarisatie-behoefte van de aspirant-partners, maar voor een groot deel ook door
tekorten van het huidige parlementaire systeem dat - voortbouwend op een lange
traditie - modernere maatschappelijke ontwikkelingen slechts schoorvoetend, en
dan nog op afstand, volgt.

Tegen absolute macht
Een van de uitgangspunten van ons huidige staatsbestel is de Trias Politica. Tijdens
de periode van de absolute macht van koningen, die zich baseerde op een afgeleid
recht van een opperwezen, kwam de Fransman Montesquieu op de beroemde
gedachte om de staatsmacht, verenigd in de koning, als deelbaar te beschouwen.
De macht in een staat strekte zich in zijn visie uit tot drie hoofdterreinen, n.l. de
wetgeving, de rechtspraak en het bestuur (d.w.z. de uitvoerende macht). De zich
in opstand bevindende Engelse koloniën in Noord-Amerika baseerden hun grondwet
van 1776 op deze machtenscheiding.
Ook in Europa veranderde het bestuurlijke aanzien door de Franse Revolutie en
door een economische omwenteling die op het maatschappelijke gebied nieuwe
sociale groeperingen deed ontstaan: de burgerij en de arbeidersklasse.
De 19e eeuw betekende ook een langzame, doch zekere afbrokkeling van de
absolute macht van de vorsten. Met name de revolutionaire liberale burgerij eiste
invloed op de staatsmachine en wenste bij gevolg niet langer beheerst te worden
door een koning bijgestaan door Raden van Adel en Geestelijkheid. Men eiste
basisregels voor het politiek-bestuurlijke gedrag van deze koning en andere door
hem benoemde bestuurderen, neergelegd in een grondwet. Voorts wenste men
controle op het handelen van het staatshoofd en zijn ministers door het instellen
van een parlement, gekozen uit vertegenwoordigers van de eigen sociale groep.
Parlementen dienden - zo evolueerden de theorieën - samengesteld te worden
op basis van verkiezingen, waarbij het recht om te kiezen en gekozen te worden
voorshands echter beperkt diende te blijven.
Daarbij gold als ‘matrix’ het al veel vroeger tot stand gekomen Engelse systeem.
Engeland - in staat gesteld door zijn luxueus te noemen geïsoleerde positie als
eilandstaat - kon los van de feodale twisten op het continent ‘vrij’ onderhandelen
met de monarchie, die voor zijn buitenlandse expansiedrift economisch afhankelijk
was van de belastingen. Het Engelse parlement had sinds de Magna Charta (1215)
in eerste instantie een contro-
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lerende functie: ‘Gij, vorst, moogt ons belasten voor Uw oorlogen, mits...’
De volgende fase was - mede dank zij de opkomende macht van handel en
bourgeoisie - dat de koning meer en meer in het defensief werd gedrongen. Wat
aanvankelijk een gunst zijnerzijds was, werd weldra een plicht. Niettemin bleef
vooropstaan dat het groeiende parlementaire stelsel een zaak was van de koning
en de aanzienlijken. De Franse revolutie (ontstaan uit een schrijnende discrepantie
tussen vorstelijke en adellijke privileges enerzijds en verpauperende bevolking
anderzijds) bracht in het politieke denken een omwenteling tot stand. De ‘burger’,
citoyen, weldra vervangen door de ‘gewone man’, wilde aan bod komen.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap dienden zich in deze radicale kritische visie
niet te beperken tot één bepaalde sociale groep. Het was de politiek sociale strijd
van de zich vormende arbeidersklasse die het bewustzijn in de loop der jaren
versterkte dat alle burgers gelijke rechten dienden te hebben. Men twijfelde er
bovendien aan of die nieuwe politieke doelstelling wel gerealiseerd kon worden
binnen een staatssysteem dat zo duidelijk klassegebonden was en overduidelijk
verwant was met het liberale 19e-eeuwse politiek systeem. Het zou - voor Nederland
- tot 1921 duren, bij de invoering van het vrouwenkiesrecht, voor en aleer iedere
burger die aan bepaalde algemene kwalificaties voldeed, hetzelfde politieke recht
tot stemmen kon hanteren. Men stelt dan ook wel dat vanaf dit moment de
parlementaire democratie is geboren. Het oude systeem heeft zich onder de druk
van de Eerste Wereldoorlog en de sociale onrust aangepast: het parlement
controleert de regering, het staatshoofd is sinds 1848 niet langer politiek
verantwoordelijk en het parlement wordt via algemeen kiesrecht gekozen, zodat
een directe invloed van het volk op het politieke handelen van de regering
gegarandeerd wordt.

Volkssouvereiniteit
Absolute macht van staatshoofden is voorgoed onmogelijk geworden, althans
volgens letter en intentie van het staatsrecht. Iets onduidelijker is het overigens
gesteld met de aanvaarding van de volkssouvereiniteit. Dit werd wel, soms
schoorvoetend en tegenstribbelend, in de politieke praktijk gebracht, doch nimmer
als uitgangspunt geaccepteerd.
Bij de vorming van het parlementaire stelsel was het van begin af aan onduidelijk
of deze parlementen in de praktijk van alle dag in staat waren om de gestelde taak,
de controle op de regering, te vervullen. Zo ging in Nederland de strijd van de liberale
voorman Thorbecke over het probleem van de verantwoordelijkheid van de ministers.
Tot 1848 maakte het parlement weliswaar wetten, maar het bleek niet in staat de
ministers ter verantwoording te roepen.
De grondwetsherziening van 1848 maakte de ministers wel verantwoorde-
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lijk aan de Kamer, maar het zou nog meer dan 15 jaar duren voordat de regering
zich in feite iets van dit nieuwe recht van het parlement aantrok. Door het ontstaan
van politieke partijen en daarmee - de coalitie-vorming tussen deze partijen - werd
het gangbaar na verkiezingen te streven naar een samenstelling van een regering
die kon rekenen op zekere rugdekking in het parlement, het zogenaamde ‘monisme’
(cf. dualisme: een sterk antagonisme tussen regering en parlement).
Dergelijke regeringsvorm onttrok zich veelal geheel aan het waarnemingsvermogen
van de kiezers. Men moet daarbij namelijk niet uit het oog verliezen dat het ‘recht
van de burger’ zich beperkte tot de via het censuskiesrecht uitverkorenen, die dan
nog - door het ontbreken van communicatie-mogelijkheden - bij lange na niet zodanig
op de hoogte konden zijn van de gang van zaken zowel aan het hof als in de boezem
van de regering als thans het geval is. Hoewel ook ten aanzien van dit laatste kan
worden opgemerkt dat de ‘mogelijkheid tót’ nimmer parallel loopt met de feitelijke
situatie.
De Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende economische en sociale crises
zaaiden twijfel aan de zin en de noodzaak van zo'n beperkt opererende
volksvertegenwoordiging. Het waren met name de burgerij en de economisch sterke
groeperingen (de aanvankelijke dragers van het parlementaire ideaal in de 19e
eeuw) die nu het parlement als een te omslachtig controle-instrument gingen
beschouwen.
De sociale en politieke spanningen openbaarden zich dan ook allereerst in de
parlementen zelf, waardoor niet alleen het vormen van een regering, maar ook het
regeren zelf in toenemende mate ernstig belemmerd werd. Ook ter linkerzijde
twijfelde men aan het nut van het traditionele parlementarisme. Een nieuw ideaal
ontstond: raden op basis van klassevertegenwoordiging zouden een politieke
structuur verzekeren die de deelbelangen directer en beter zou kunnen behartigen.
De gematigde groeperingen uit burgerij en arbeidersklasse kwamen door deze
ontwikkeling onder zware druk te staan.
Het opmerkelijke in de Duitse ontwikkeling was bijvoorbeeld dat de fundamenteel
antiparlementaire Nazi-partij van Hitler aan de macht kon komen met gebruikmaking
van de parlementaire regels. De republiek van Weimar bleek tegen de harde politieke
praktijk van alledag niet bestand. Op welk punt ging het eigenlijk mis? Wel precies
daar waar men in meer dan honderd jaar Europese politieke geschiedenis wel een
formele machtenscheiding had kunnen afdwingen en zelfs in staat was geweest om
een voorrangspositie van het parlement te realiseren, maar er niet in geslaagd bleek
in de massa een basis te vinden voor de uitvoerende macht. En men kende in
Europa niet de gekozen regeringsleider zoals in Amerika.
Dit is waarschijnlijk de reden waarom het in de V.S. niet heeft kunnen komen tot
de vorming van duidelijk antidemocratische en zelfs fascistische regimes.
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Ontwikkeling na 1945
Na de Tweede Wereldoorlog (zie Eisenhowers ‘Kruistocht door Europa’) worden
het parlementair-systeem en de democratie als identieke grootheden beschouwd.
Deze ontwikkeling lag al besloten in de politieke geschiedenis van de dertiger en
veertiger jaren. De leuze ‘eenheid door democratie’ van vóór de oorlog duidde op
het besef dat de anti-parlementaire ontwikkelingen zowel van links in de Sovjet-Unie
onder Stalin als van rechts in Italië en Duitsland een bedreiging vormden voor het
voortbestaan van het totale staatsrechtelijke systeem dat volgens de democraten
pur sang in waarde uitging boven de directe partijstrijd.
De vorming van regeringen na de bevrijding leverde onder druk van de noodzaak
tot wederopbouw van ons land en onder de psychische gevolgen van de Koude
Oorlog op het oog betrekkelijk weinig problemen op. Toch is dit niet helemaal juist:
men wacht zeer lang, misschien té lang met het organiseren van algemene
1
verkiezingen. Het zou tot 17 mei 1946 duren! De samenstelling van de tijdelijke
Staten-Generaal en de herziene versie daarvan na 20 november 1945 berustte in
feite en op praktische - maar dankbaar aanvaarde - gronden op de verkiezingen
van vóór de oorlog.
De directe, zelfs vier-jaarlijkse realisering van de volkssouvereiniteit bleef ook na
de opheffing van de Duitse bezetting voorlopig in de ijskast. Mogelijkheid tot nadere
parlementaire goedkeuring van en kritiek op de regering in Londen, het Militair
Gezag en de regering Schermerhorn-Drees, gebaseerd op een parlement dat geacht
mag worden voort te komen uit de politieke wil van de bevolking, werd pas achteraf
- in 1946 - gegeven. Het merendeel van de bevolking accepteerde deze gang van
zaken in het licht van de vigerende opvattingen over de toepassing van het
staatsrecht, verkondigd door de nieuwe democratische leiders.

Wederopbouw
Het na-oorlogse Nederland was vrij gemakkelijk te verleiden genoegen te nemen
met een niet strikt-democratisch tot stand gekomen regering en parlement. In de
lagere regionen - dat wat later in de zestiger en zeventiger jaren met vertedering
‘de basis’ zal gaan heten - was men op grond van de gezamenlijke strijd geneigd
om over de verschillen héén te kijken naar dat wat ieder bond. De wederopbouw
was in een totaal geplunderd en deels vernietigd land een zaak van hoge prioriteit.
De gereformeerde boer uit Drenthe kon aanvankelijk niet geloven dat de

1

Zie: Prof. Mr. F.J.F.M. Duynstee en Dr. J. Bosmans, Het Kabinet Schermerhorn-Drees.
1945-1946. Amsterdam, 1977. Hoofdstuk 3, Het herstel van de democratie, blz. 99-185.
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communistische havenarbeider uit Amsterdam met wie hij samen in het verzet had
gezeten, zijn tegenstander was geworden. En omgekeerd. Wat bond was duidelijker
dan wat hen scheidde.
De koude oorlog - het ‘ijzeren gordijn’ van Churchill - strekte zijn kille vingers uit
over het gemeenschappelijke gevoel van bevrijd te zijn van het fascisme. Het idee
‘vrij over straat te kunnen gaan’ verdoezelde het feit dat de één op weg was naar
een - relatief comfortabel - kantoor en de ander op weg naar een geestdodende
fabriek. De vakbonden waren bovendien bereid tot een ‘godsvrede’ en ook de
werkgevers, deels om de concurrentie van de communistische eenheidsvakcentrale
te weren, deels uit eerlijke overtuiging dat er eerst ‘een koek gebakken moest worden
alvorens men over de verdeling kon gaan praten’.
Weinig reden dus om het probleem van de staatsstructuur en het functioneren
van het parlementaire stelsel aan de orde te stellen. Integendeel, men was juist
druk doende het eigen systeem aan te prijzen als optimum van democratische
praktijk door te wijzen op de dictaturen achter het IJzeren Gordijn. Maar ook zonder
Koude Oorlog bleef het zicht op het functioneren van de staatsstructuur verborgen
achter de dagelijkse partij-politieke beslommeringen.
Zo werd de mening wederom bevestigd dat de functie van de democratie zich
beperkte tot het houden van de 4-jaarlijkse verkiezingen. Het zou tot de zestiger
jaren duren voordat een nieuw bewustzijn ontstond. Geschokt door de ‘vuile oorlog’
in Vietnam, die geen oorlog genoemd mocht worden door de gevestigde Nederlandse
politici en woordvoerders van politieke partijen van rechts en links - zie ook de lang
volgehouden verdediging van de Amerikaanse politiek door de verzetsbladen Vrij
Nederland en Het Parool - en gevoed door allerlei nieuwe denkbeelden over
samenleving en de verantwoordelijkheid van de individuele burger, kwam een deel
van de Nederlandse jongeren in beweging. De positie van de autoriteiten kwam in
een nieuw perspectief te staan: democratisering betekent kritiek op ‘het gezag als
zodanig’ en de eis tot verantwoording van handel en wandel. Het wordt de
protesteerders aanvankelijk niet steeds in dank afgenomen.
Een nieuwe politieke partij - D'66 - kanaliseerde het onbehagen en baseerde een
deel van zijn electorale succes op de toenemende onvrede met de politieke partijen
en op de wens tot staatkundige hervormingen. Men wenste o.a. herziening van de
grondwet, een gekozen minister-president en hervormingen van het parlement,
invoering van het districtenstelsel e.d.. Ook binnen de traditionele partijen, PvdA,
KVP, CHU, AR en VVD, deden zich ingrijpende veranderingen voor.
De PvdA werd eerst opgeschrikt door de als radicaal beschouwde stroming ‘Nieuw
Links’, terwijl de partij vervolgens een scheuring beleefde door het ontstaan van
DS'70, een meer conservatieve afsplitsing, geleid door de zoon van Drees, een der
vaders van diezelfde partij. Maar het rommelde ook in
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het confessionele kamp: oecumene, horizontalisme in de theologie en
deconfessionalisering markeerden het pad naar het CDA en meer voorafgaand:
omdat het een aantal mensen niet consequent genoeg was, ontstond bovendien
eerst de PPR. Ook de liberalen beleefden een politieke heroriëntatie door het
optreden van Hans Wiegel. Zijn discussiestijl en zijn gave om de onlustgevoelens
van de burgerij tegen de ‘verzorgingsstaat zonder persoonlijke verantwoordelijkheid’
te verwoorden, versterkten en beïnvloedden de positie en de opstelling van de VVD.
Het meer filosofische liberalisme van een voorman als Oud (maar ook van Geertsema
en Vonhoff) kreeg geen basis in de partij, die daardoor tendeerde naar een politiek
conservatisme.

Olie-crisis
De crisis in de partijen aan het begin van de zeventiger jaren verminderde de
aanvankelijke belangstelling voor de hervormingsopvattingen van D'66 - een partij
die allengs meer als signaal ging dienen dan als trekpleister. D'66 gedroeg zich noodlottig gevolg van het succes - bovendien steeds meer als een politieke partij
als alle andere, sloot coalities en raakte zelfs betrokken bij de regering. Daarmee
werden de theoretische staatsrechtelijke opvattingen geborgen binnen de dagelijkse
partijpolitieke praktijk. Het mag dan ook niet verwonderen dat deze opvattingen
daardoor niet langer herkenbaar waren als meer fundamentele, boven de partijen
uitstijgende problemen.
De olie-crisis luidde bovendien een nieuwe politieke fase in, die een eind maakte
aan discussies over terugschroeven van produktiepeil, bescherming van milieu en
andere ideële zaken. De crisis kwam overigens niet onverwacht: men wist al langer
dat automatisering en rationalisering van de produktie negatieve gevolgen zou
hebben voor de werkgelegenheids-situatie, terwijl men zich ook al in de zestiger
jaren toenemende zorgen maakte over het grondstoffen-peil en de
afzetmogelijkheden van een hoogontwikkeld produktieapparaat, dat dringend
behoefte had aan nieuwe afzetgebieden. Niet toevallig discussieerde men daarom
in de zestiger jaren over herwaardering van de arbeid en de ‘komende
vrije-tijdsproblemen’.
Temidden van deze achteraf utopische (dwz. gezien de eigen mogelijkheden) en
ego-centrische (dwz. gezien de problematiek van de arme landen) discussies over
het nut van de arbeid, de persoonlijke zelf-ontplooiing, de besteding van de
aanzwellende vrije tijd, de éducation permanente e.d. kwam - onder links bewind de oliecrisis.
Men werd van de studeerkamer en het praatcafé teruggevoerd naar de werkplaats
en het werklozenbureau. Herstel van de werkgelegenheid, behoud van economische
groei (al zou het ‘nooit meer zo als vroeger worden’) bleken ineens weer belangrijk.
De ‘man in de straat’ vervreemdde van de partijdoctorandus. Met name in de PvdA
bleek pijnlijk dat het contact met
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de doorsnee-arbeider had plaats gemaakt voor een elitaire discussie tussen ‘nieuwe
vrijgestelden’ die, hoe te goeder trouw zij ook mochten zijn, op de arbeider
‘weltfremder’ overkwamen dan ‘Meneer Jan van de fabriek’.
Ondanks alle gepraat over contact met de basis, inspraak van de werkvloer,
gedecentraliseerde democratie, bleken de theoretici het zicht op hun bloedeigen
achterban te verliezen. Voor deze achterban waren de strijd om de grondpolitiek,
de VAD (vermogensaanwasdeling), meer zeggenschap in de bedrijven letterlijk ‘ver
van hun bed’. Het was aan het persoonlijk charisma van Den Uyl (zeker nog versterkt
door het ‘vader des vaderlands imago’ tijdens de gijzeling in Wijster en De Punt) en
aan het zwart-wit-maatschappijbeeld als gevolg van een kleine tien jaar
ongenuanceerd polariseren te danken dat de PvdA - in feite óndanks de theoretische
issues - het vertrouwen van ruim één derde van de bevolking in zetelwinst kreeg
toegemeten. PvdA-ideologen willen daarbij graag wijzen op het staatkundige novum
van de slagzin ‘kies de minister-president’, maar verliezen daarbij uit het oog dat
men niet uit de heren A, B, C etc. een minister-president mocht kiezen, maar dat
men de zittende premier (zónder nevenkandidaat, als lijsttrekker) kon kiezen in een
waarschijnlijk opnieuw te formeren coalitie. Eén zwaluw bracht hier beslist geen
lente.

Machtsbelust
De nadruk die de PvdA, vanuit haar meerderheidsstrategie legde op haar eigen
dominantie binnen een nieuw te vormen coalitie, alsmede het negatieve effect van
vérgaande regeerakkoorden vooraf op de latere invloed van het parlement brachten
voor de PvdA een nieuw gevaar mee. Een partij met onversneden democratische
tradities belaadde zich (zoals ook in de gemeentelijke programcolleges) met het
odium wel erg machtsbelust te zijn. Men toont een soort trappelend ongeduld: ‘We
moeten - uiteraard, want wie zou ons iets anders durven verwijten - dulden dat
zoveel andersdenkende mensen nog altijd GPV, CDA, CPN, VVD jazelfs Boerenpartij
stemmen, maar hoeveel beter zou alles verlopen als ónze theorieën door eenieder
werden geaccepteerd’. In het verleden maakten de toen nog sterk in het zadel
zittende christenen van KVP tot AR zich overigens aan dezelfde arrogantie schuldig!
Het parlementaire systeem legt bij dit alles te veel nadruk op de positie van het
parlement als wetgevende macht om de volkswil tot uitdrukking te brengen.
De andere elementen van de trias, de uitvoerende macht en de rechtsprekende
macht, worden niet in gelijke mate onderworpen aan een toetsing van de volkswil
door middel van verkiezingen. Het is een fictie te menen dat op grond van een
democratische ideologie slechts één van de machten die door Montesquieu werden
gedefinieerd, in staat geacht moet worden de
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band tussen volk en staatsmacht zó te leggen dat deze laatste steeds een getrouwe
afspiegeling vormt van de politieke wil van het volk.
Waarbij men dit laatste weer niet al te populistisch moet opvatten.
Het houden van een referendum (Frankrijk, Zwitserland) levert vaak bedenkelijke
associaties op met ‘das gesunde Volksempfinden’. Veeleer zou men moeten denken
aan het besteden van meer aandacht aan ‘signalen’ uit de bevolking zoals die zich
uiten via lobby's, buiten-parlementaire acties, pressiegroepen als vakbonden en
werkgeversverenigingen, universiteiten e.d.
Om een klein voorbeeld te noemen: het is natuurlijk absurd dat noch de PvdA
noch het CDA in de Tweede Kamer of in de Gemeenteraden van de drie grote
steden ook maar één Surinamer hebben doen afvaardigen: dat is vragen om
discrepantie tussen overheidsbeleid en acceptatie door betrokkenen volgens
democratische spelregels. Het probleem is trouwens nog iets gecompliceerder dan
alleen de realisering van de invloed van de kiezers op de uitvoerende macht en de
rechtsprekende macht alleen. In de loop van de na-oorlogse ontwikkelingen zijn tal
van beleidsbepalende (ook wel formeel adviserende) organen ontstaan die slechts
zeer beperkt beïnvloed kunnen worden door de kiezers.
Dit geldt trouwens nog in sterkere mate voor de oude 19e-eeuwse organen zoals
de Raad van State en het politiek niet-verantwoordelijke staatshoofd. Zij blijken in
perioden van crises een moeilijk controleerbare rol te spelen. Een politiek
niet-verantwoordelijk staatshoofd speelt een belangrijke rol bij de formatie van een
regering en laat zich adviseren door een staatsorgaan dat zich evenzeer onttrekt
aan de directe kritisch-democratische controle. De voordelen zijn in de laatste jaren
breed uitgemeten, op de nadelen wordt nog altijd vrij schuchter attent gemaakt.

Kritisch instrument
Het is noodzakelijk dat de volkssouvereiniteit, basis van de democratie, zich zal
kunnen uitstrekken tot andere staatsmachten, n.l. de regering en de rechtsprekende
macht. Dit moet als logisch uitvloeisel beschouwd worden van de democratische
ideologie. Voorshands lijkt een uitbreiding van het staatsrecht op het punt van het
kiezen van een regeringsploeg, b.v. via de keuze van een premier, de eerste prioriteit
te hebben. Het zal dan weer mogelijk worden de oorspronkelijke functies van het
parlement als kritisch instrument ten aanzien van de regering te kunnen waar maken.
Dan pas kan men breken met de fnuikende noodzaak van regeerakkoorden die
de positie van het parlement ten opzichte van de regering duidelijk verzwakken.
Ook dan kan de formatieperiode aanzienlijk bekort worden: de huidige
gecompliceerde bestuursapparaten kunnen zich geen periode van stilstand
veroorloven.
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Langdurige formatie en kabinetsproblemen verzwakken het aanzien van de
democratische staat, zeker in tijden van grote maatschappelijke en economische
spanningen. De democratie is te kostbaar om geofferd te worden op het blok van
een slecht functionerend 19e-eeuws parlementair systeem. Een mogelijke eerste
aanzet kan gevonden worden in bestudering van het Amerikaanse politieke systeem,
dat in het verleden getoond heeft bestand te zijn tegen dreigingen van
sociaal-economische en politieke spanningen waar Europese parlementaire systemen
aan bezweken zijn.
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Egypte en het Panarabisme
L.L.S. Bartalits
Het streven naar Arabische eenheid is evenals het verlangen naar Europese
eenwording betrekkelijk nieuw, al heeft het historische wortels en moet het niet met
het panislamisme van de kaliefen worden verward.
Uit de korte historie van de Verenigde Arabische Republiek (1958-1961), die
Egypte en Syrië verbond, zou men kunnen denken dat de idee van Arabische
eenheid uit Syrië stamde. Voor diegenen die meenden dat Egypte onomwonden
arabofiel was, is het naderhand door de bevolking van Assoean tot Alexandrië
tentoongespreide anti-arabisme verrassend, met name na het Arabisch verzet tegen
president Sadats bezoek aan Jeruzalem.
Egypte is gezien taal, geografie, diverse eeuwen geschiedenis, een aanzienlijk
deel van zijn cultuur en tal van gewoonten zeker Arabisch. Maar in tegenstelling tot
de meeste andere lidstaten van de Arabische Liga heeft Egypte een sterk en
onuitwisbaar nationaal karakter, stammend uit de periode vóór de
Arabisch-islamitische veroveringen. Alleen Jemen en Marokko komen in de Arabische
wereld hierin met Egypte overeen. Bij de Egyptenaren treedt dit thans nadrukkelijker
naar voren in reactie op de weigering of de terughoudendheid van de ‘regeringen
der Arabische broeders’ om president Sadat te volgen. Maar zelfs daarvoor was
het opvallend dat, in tegenstelling tot de Syriërs of Libiërs, geen enkele Egyptenaar
zich spontaan als ‘Arabier’ kwalificeert, doch met Arabieren de volken op het Arabisch
schiereiland of de bedoeïenen in de Egyptische Sahara aanduidt. In Egypte zijn
Arabieren de anderen.
Ook hier biedt het verleden de verklaring. In de 19e eeuw werd het land, na
Napoleons krijgstochten, die het begin betekenden van het moderne Egypte, door
een dynastie van Balkan-origine (Mehemet Ali) bestuurd, waarmee een rijk van Nijl
tot Bosporus tot stand kwam dat evenwel niet als een nieuw Arabisch imperium
bedoeld was. Later poogden de laatste koningen van Egpte slechts tot de
nakomelingschap van Mohammed te behoren om te kunnen dingen naar een
honorair-kalifaat van de Islam. Het Egyptische arabisme dateert uit de periode van
Britse overheersing en de Arabische Liga werd in maart 1945 te Cairo in het leven
geroepen.
In 1950 proclameerde Syrië zich tot ‘Arabische Republiek’ en gaf het inhoud aan
het Arabische nationalisme. President Nasser, die met zijn ‘Filosofie van de Revolutie’
het Arabisch karakter van zijn land onderstreepte en op één lijn bracht met de
banden met Afrika of met de Islam, moest toegeven dat Damascus ‘het kloppende
hart van het arabisme’ was.
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Het Arabische eenheidsstreven zag in feite in de Levant het licht, op instigatie van
Arabische intellectuelen en vaak ook christenen, die de Turkse tirannie moe waren.
De Maaatschappij voor Kunsten en Wetenschappen, het eerste laboratorium voor
politiek en cultureel arabisme, werd in 1847 te Beiroet opgericht. In 1857 werd de
Syrische Maatschappij voor Wetenschappen gesticht; dit was een belangrijke fase
in de evolutie naar echte Arabische bewustwording, daar zowel moslems, druzen
als Arabische christenen er lid van waren.
Tal van Arabische nationalisten die door de Turkse sultan-kalief werden vervolgd,
zochten de wijk in het tolerante Egptische kalifaat, waar hun ideeën echter nauwelijks
aansloegen. In die tijd proclameerde de Khedive Ismail (1863-1879) zijn verlangen
Egypte deel van Europa te laten zijn. Egpte werd door de omstandigheden een Brits
protectoraat (1882-1922). Steun zoekend tegen de Britten herontdekten de
Egptenaren hun verwantschap met de Arabieren en noemden zich ‘Ouled Arabe’
(zonen van de Arabieren).
Het krachtig Egyptisch nationalisme vond toen echter nog geen grond in het
panarabische ideaal dat destijds op het stramien van een Groot-Syrië borduurde.
President Nasser's bazuingeschal was nodig om Egpte machtig op het Arabische
toneel te brengen en enkele jaren later tot kampioen van het panarabisme te maken.
Nasser gaf zowel het arabisme - de verheffing van Arabische waarden - als het
panarabisme - de politieke doctrine - nieuwe kracht.
Voor de eerste keer voelden de Egyptenaren zich in eenheid met de overige
Arabieren verbonden. De desillusies kwamen echter snel, van Syrië via Irak en
Algerije tot Jemen.
President Sadat, die in de stichting van de staat Israël in 1948 een schok
bespeurde die de Arabieren verenigde in plaats van hen te verzwakken, trok uit de
mislukkingen van Nassers panarabische beleid zijn conclusies en liet Egypte
geleidelijk tot zichzelf terugkeren. In velerlei opzicht is de Egyptisch-Israëlische
bijeenkomst te Cairo de logische consequentie van deze keuze geweest.
De Egyptische regering heeft zich in het Nabije Oosten nog niet zozeer onttrokken
aan haar leidende rol die het politieke gewicht van het land met zich meebrengt,
doch beschouwt zich thans meer als leider van de reeks pro-Westerse staten in dit
gebied. In de ogen van de Egyptenaren is de heilige zaak van de Arabische eenheid
uit de jaren '60 het symbool geworden van de binnen- en buitenlandse narigheid.
Maar ook al is het Arabierendom minder constant dan in Syrië en wordt het thans
door het Egyptendom verduisterd, het blijft een belangrijk bestanddeel van de
Egyptische ziel, hetgeen betekent dat het arabisme/panarabisme opnieuw zou
kunnen opleven aan de oevers van de Nijl.
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Het onfeilbaarheidsdogma opnieuw actueel
De meningsverschillen tijdens Vaticanum I
J.Y.H. Jacobs
Sinds en vooral dank zij het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is in het kerkelijk
bewustzijn sterk op de voorgrond komen te staan, dat Kerk en geschiedenis nauw
met elkaar verweven zijn. De Kerk wordt niet meer opgevat als een min of meer
statisch gegeven, maar als voortdurend in ontwikkeling zijnde, ingebed als zij is in
heel het historisch proces. Deze veranderde kerkvisie had verreikende gevolgen.
Een toenemend aantal theologen, historici en canonisten begon zaken die voordien
als onaantastbare eeuwigheidswaarden golden, in discussie te stellen. Wat tot dan
toe stabiele rustpunten, vaste pijlers waren geweest in een zich steeds sneller
evoluerende samenleving, bleken nu verworvenheden te zijn van een bepaalde tijd,
een bepaald cultuurpatroon, een bepaalde maatschappijvisie. Soms werden ze zelfs
ontmaskerd als zaken die ten behoeve van een bepaalde groep, een bepaalde
structuur waren ingevoerd.
Bovenstaande opmerkingen kunnen als verklarende achtergrond dienen bij een
studie over het onfeilbaarheidsdogma van het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870)
en de rol van paus Pius IX (1846-1878) op dat concilie, waarmee August Bernhard
Hasler enkele maanden geleden vooral in het Duitse taalgebied opzien gebaard
1
heeft. Ook Hasler ‘ontmaskert’, alhoewel voor de vakhistoricus misschien minder
dan voor de gemiddelde lezer, die niet zo goed op de hoogte is van hetgeen het
kerkhistorisch onderzoek over de negentiende eeuw de laatste decennia heeft
opgeleverd. Er is namelijk de afgelopen vijftien jaar vooral in West-Europa een
2
overvloed aan publikaties over het Eerste Vaticaans Concilie verschenen.

1

2

A.B. Hasler, Pius XI (1846-1878), päpstliche Unfehlbarkeit und 1. Vatikanisches Konzil;
Dogmatisierung und Durchsetzung einer Ideologie, (Päpste und Papettum, Band 11, 12),
Anton Hiersemann, Stuttgart 1977, 627 blz. DM 300,-.
Zie hiervoor de vrij volledige bibliografie bij Hasler (vanaf blz. 539). In het Nederlands zijn
onder meer voorhanden: A.W.J. Houtepen, Onfeilbaarheid en hermeneutiek; de betekenis
van het infallibilitas-concept op Vaticanum I, Brugge, 1973; H. Küng, Kleine balans van het
debat over de onfeilbaarheid, in: Concilium 9 (1973/3), blz. 141-145 (zie ook de overige
bijdragen in dit Concilienummer); H. Küng, Onfeilbaar?, Roermond, 1970; Onfeilbaarheid,
nummer van de Annalen van het Thijmgenootschap 56 (1968/1).
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Ook hieraan is de aankondiging en het feitelijk gebeuren van Vaticanum II niet
vreemd geweest. Nogal wat auteurs gingen zich namelijk vanuit een bepaalde
bekommernis om Vaticanum II in het Eerste Vaticaans Concilie verdiepen: Wat
waren de manco's in de menings- en besluitvorming van dat concilie geweest?
Hoeveel speelruimte heeft de dogmatische uitspraak over de pauselijke
onfeilbaarheid en het pauselijk jurisdictieprimaat opengelaten voor een reële invulling
van de collegialiteitsgedachte? Heeft het onfeilbaarheidsdogma toekomstige
algemene concilies overbodig gemaakt? In hoeverre vormt het pausschap met de
benadrukking die het op Vaticanum I heeft gekregen, een belemmering voor de
toenadering tot de andere christenen? enz.
Bij Hasler was het vooral een oecumenische bewogenheid die hem ertoe gebracht
heeft zich intensief met Vaticanum I te gaan bezighouden. Zijn werkzaamheden
gedurende een aantal jaren bij het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen
in Rome zullen aan deze intentie niet vreemd zijn geweest. Uitgangspunt van zijn
studie, die als dissertatie werd aangeboden aan de afdeling geschiedenis van de
Ludwig-Maximilians-Universität te München, was de vraag: Hoe is men uitgerekend
in 1870 ertoe gekomen de pauselijke onfeilbaarheid en het pauselijk jurisdictieprimaat
tot een dogma te verklaren?
Hasler biedt zijn lezers geen afgerond geschiedverhaal over Vaticanum I. De nog
steeds gebrekkige toegankelijkheid van het archiefmateriaal maakt dit naar zijn
mening nog niet mogelijk. Hij beperkt zich tot enkele aspecten rond het
onfeilbaarheidsdogma, die hij, meer en consequenter dan andere historici, beziet
vanuit het standpunt van de zogenoemde minderheid van anti-infallibilisten. Daarbij
betrekt hij niet slechts (kerk)historische maar ook psychologische, sociologische en
ideologiekritische overwegingen.

Gemanipuleerd
Het boek valt in drie gedeelten uiteen. In het eerste deel schetst de auteur ons, hoe
er tijdens het onfeilbaarheidsdebat, dat uiteraard al gaande was voordat het concilie
op 8 december 1869 werd geopend, gemanipuleerd is door een betrekkelijk kleine
groep van infallibilisten, voorstanders van de persoonlijke pauselijke onfeilbaarheid,
uitsluitend met het doel hun streven zo volledig mogelijk gerealiseerd te zien. Tot
deze groep behoorden enkele hoge curieprelaten, diverse bisschoppen, een aantal
jezuïeten van en rond het semi-officiële Vaticaanse blad La Civiltà Cattolica, enige
nuntii en niet in de laatste plaats Pius IX zelf.
Ten aanzien van Pius IX stelt Hasler zich de op het eerste gezicht ietwat
merkwaardige vraag: Was deze paus ten tijde van het concilie nog wel volledig
toerekeningsvatbaar? De vraag wordt begrijpelijker, indien men in overweging neemt
de wijze waarop de paus mensen die het niet geheel met
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hem eens waren, soms tegemoet trad. Hasler geeft hiervan enkele voorbeelden.
Ofschoon de auteur op de door hem zelf opgeworpen vraag geen ondubbelzinnig
antwoord geeft, - men kan zich afvragen of dat op dit moment nog mogelijk is -, laat
hij toch uitkomen dat Pius IX gedurende het laatste decennium van zijn pontificaat
niet meer geheel verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat hij deed.
De auteur voert hiervoor onder meer aan 's pausen epilepsie, een ziekte uit zijn
jeugd, die zich in zijn latere leven evenwel opnieuw begon te manifesteren; en enkele
trekken in zijn persoonlijkheidsstructuur (o.a. zijn extreem mysticisme, zijn
despotische onberekenbaarheid en zijn onoprechtheid). Op grond van dit alles komt
Hasler aan het slot van zijn eerste deel tot de conclusie dat het Eerste Vaticaans
Concilie in zijn menings- en besluitvorming niet vrij is geweest en dat de deelnemers
- althans zij die het niet eens waren met die persoonlijke pauselijke onfeilbaarheid
- op ontoelaatbare wijzen onder druk zijn gezet om in te stemmen met het
onfeilbaarheidsdogma.
In deel twee, waarin de onvrijheid van de conciliedeelnemers eigenlijk voortdurend
op de achtergrond staat, gaat de schrijver in op de argumenten die vanaf de
voorbereiding van het concilie (1867-1869) tot en met de debatten over het ontwerp
van de dogmatische constitutie ‘Pastor aeternus’ (voorzomer 1870) vóór en tégen
de persoonlijke onfeilbaarheid van de paus naar voren zijn gebracht.
Hierbij gaat hij van de veronderstelling uit dat zich in het hele debat twee duidelijk
van elkaar te onderscheiden richtingen hebben gemanifesteerd: een meerderheid
van infallibilisten, voorstanders van een zo ruim mogelijke pauselijke onfeilbaarheid,
en een minderheid van anti-infallibilisten, die van oordeel waren, dat de paus samen
met de andere bisschoppen drager van de onfeilbaarheid kon zijn. Hasler erkent
weliswaar, dat het bij beide richtingen niet om homogene groepen gaat en dat er
binnen elke richting nogal wat accentverschillen zijn op te merken, maar hij trekt
verder geen consequenties uit deze nuancering.
De argumenten, die zeer gedetailleerd worden opgevoerd, zijn ontleend aan de
Bijbel, de kerkelijke traditie en de dogmatiek. Hasler begint steeds met hetgeen de
meerderheid ten gunste van de persoonlijke pauselijke onfeilbaarheid aanvoert, laat
vervolgens zien hoe de minderheid deze argumenten ontzenuwt om tenslotte te
constateren dat de meerderheid zich aan de kritiek van de minderheid in de meeste
gevallen niet gelegen heeft laten liggen. Hasler verhult nergens dat hij zelf van
oordeel is dat de minderheid het gelijk grotendeels aan haar kant had. Daarvoor
beroept hij zich onder meer op de opvattingen van katholieke exegeten, historici en
theologen van dit moment. Overigens meent de auteur te moeten concluderen dat
van een werkelijke discussie, een nauwgezet afwegen van alle argumenten pró en
contra tijdens het concilie, zeker van de kant van de meerderheid geen sprake is
geweest. Dat kon in haar ogen ook niet. De infallibilisten waren
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er namelijk van overtuigd dat hetgeen de minderheid voorstond, in feite ketters was.
Tegen deze achtergrond lijkt de overdaad aan argumenten, die juist de
meerderheid etaleerde, op het eerste gezicht merkwaardig. Want in wezen ging het
de meerderheid niet om die argumenten. Voor haar stond vast dat die persoonlijke
pauselijke onfeilbaarheid een van Godswege geopenbaarde waarheid was. Bijbel
en Traditie legden er overvloedig getuigenis van af. Dit alles brengt Hasler ertoe te
stellen dat de discussie van Vaticanum I rond het onfeilbaarheidsdogma in feite een
schijndiscussie is geweest.

Ideologisering
In het derde deel wordt aan de orde gesteld hoe de minderheid door Rome ertoe
gebracht is het onfeilbaarheidsdogma te accepteren. De curie heeft daarbij handig
gebruik gemaakt van de Frans-Duitse oorlog, die vrijwel onmiddellijk na de
afkondiging van het dogma - op 18 juli 1870 - uitbrak. De schrijver laat zien hoe de
verschillende anti-infallibilisten hun onderwerping hebben gemotiveerd en hoe
inconsequent die motivering in veel gevallen was. Even wordt nog ingegaan op de
groep vooral Duitstalige professoren die zich niet onderworpen heeft. En na nog
zo'n beknopt hoofdstuk over hoe decennia lang vanuit Rome de geschiedschrijving
over Vaticanum I gemanipuleerd is, komt Hasler tot zijn laatste stelling, c.q. conclusie.
Hij betoogt hierin dat de gebeurtenissen die geleid hebben tot de afkondiging van
het onfeilbaarheidsdogma, de indruk wekken een voorbeeld te zijn van ideologisering.
Sterker nog, het gaat bij de pauselijke onfeilbaarheid niet zo maar om een ideologie,
maar om een meta-ideologie, een ideologisering van de ideologie.
Onder ‘ideologie’ verstaat Hasler een theorie die zijn grondslagen niet vindt in de
historische realiteit, maar waarvan het ontstaan, de verbreiding en het voortbestaan
sterk verbonden zijn met bepaalde maatschappelijke belangen. Vanuit het perspectief
van de ideologiekritiek wordt dan aangetoond hoezeer de kwalificatie ‘ideologie’ op
het onfeilbaarheidsdogma van toepassing is.
Zonder nu onmiddellijk te vervallen in de detailkritiek van een vakdiscussie is het
toch mogelijk enkele algemene kanttekeningen te maken bij Haslers bijzonder
heldere en ook boeiend geschreven studie. De auteur wil met zijn boek een in de
katholieke historiografie bestaande wanverhouding rechttrekken. Deze
wanverhouding bestaat hierin dat katholieke kerkhistorici wel uitvoerig de
totstandkoming van het onfeilbaarheidsdogma hebben uiteengezet, maar tot nog
toe te weinig oog hebben gehad voor de oprechte bedoelingen en ook zuivere
intenties van de anti-infallibilisten. Hasler heeft deze wanverhouding inderdaad
gecorrigeerd en wel door zich volledig op het standpunt te stellen van de minderheid.
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Hiermee heeft hij een leemte opgevuld in het historisch onderzoek. Tegelijkertijd
heeft hij echter wel, evenals veel van zijn voorgangers, de historische realiteit van
Vaticanum I vertekend. Vervolgens stelt Hasler, bij zijn studie tot uitgangspunt
genomen te hebben de historisch-kritische methode: elke min of meer belangrijke
bewering staaft hij met tenminste één bron (zijn notenapparaat is dan ook zeer
indrukwekkend). Toch overtuigt hij in deze niet geheel: bronnen aanhalen is niet
voldoende, het onderling vergelijken van bronnen en het op basis daarvan toetsen
van die bronnen is minstens even noodzakelijk. Hierin blijft hij wel eens in gebreke.
Bovendien suggereert hij soms iets op basis van bepaalde bronnen dat misschien
wel waar is, maar niet gestaafd wordt door de aangevoerde bronnen. Dit gebeurt
bijv. op de pp. 439 tot 444, waar Hasler verhaalt, hoe een aantal bisschoppen
(hooofdzakelijk vanwege hun verzet tegen het onfeilbaarheidsdogma) tot aftreden
is gedwongen. Uit de bronnen die hij aanhaalt, blijkt namelijk dat het aftreden van
die bisschoppen feitelijk heel verschillende oorzaken heeft gehad en niet uitsluitend
hun verzet tegen het onfeilbaarheidsdogma.
Een derde opmerking betreft de onvrijheid van Vaticanum I. Hasler heeft gelijk
met te stellen dat een aantal conciliedeelnemers zich tijdens het beraad in hun
vrijheid beknot voelde. Concluderen dat Vaticanum I dús onvrij was, is misschien
wel mogelijk, maar geldt deze conclusie dan niet evenzeer voor talloze andere
concilies uit de kerkgeschiedenis, waar immers ook, zelfs door toedoen van wereldlijk
heersers, bisschoppen gedwongen zijn beslissingen in een bepaalde richting te
nemen?
Misschien overvraag ik Hasler hier, om de vraag zelf kan evenwel niet heengegaan
worden. Tot slot valt op, dat Hasler te gemakkelijk begrippen in de mond neemt als
dé meerderheid, dé minderheid, dé jezuïeten, dé curie. Een grotere exactheid zou
hier op zijn plaats zijn geweest. De heterogeniteit binnen deze groepen was namelijk
groter dan de auteur suggereert.
Bovenstaande opmerkingen doen echter geen afbreuk aan het feit dat Hasler
met zijn studie een bijzonder welkome aanvulling heeft geleverd op de toch al zeer
rijke bibliografie van Vaticanum I.
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De zoektocht naar bewustzijnsverruiming
Een gesprek met Theodore Roszak
Frans Boenders
Theodore Roszak is geboren in 1933 te Chicago, studeerde aan de UCLA
(Universiteit van Californië in Los Angeles), en promoveerde in 1958 aan de
universiteit van Princeton. Thans is hij hoogleraar in de geschiedenis en hoofd van
het Studium Generale aan de staatsuniversiteit van Californië te Hayward.
Vermaardheid verwierf hij als de historicus van de ‘tegen-cultuur’ van de jaren zestig:
The Making of a Counter Culture verscheen in 1969 bij Doubleday, New York. De
Nederlandse vertaling, De opkomst van een tegencultuur, werd gepubliceerd door
Meulenhoff, Amsterdam.
Het tweede belangrijke boek van Theodore Roszak is Where the Wasteland Ends
(Doubleday, New York, 1972), dat als ondertitel meekreeg: ‘politiek en transcendentie
in de post-industriële maatschappij’ en aansluitend bij de apocalyptische visie van
de mystieke Engelse dichter William Blake, een pleidooi houdt voor een nieuwe
1
soort religiositeit. Dezelfde geest ademt ook Unfinished Animal uit 1975 (Britse
uitgave: Faber and Faber, Londen, 1976). Roszak betoogt dat de huidige mens, dat
onvoltooide dier, in zijn zoektocht naar bewustzijnsverruiming door middel van
nieuwe psychotherapieën en scheikundige preparaten een substituut tracht te vinden
voor de eeuwenoude drang naar verlossing en transcendentie. Gnosis, kaballa,
antroposofie, Goerdzjef en Madame Blavatsky zijn slechts enkele van de occulte
strekkingen en figuren die daarbij voor het sympathiserend oog van Theodore
Roszak paraderen.

Het hierna volgende gesprek werd gevoerd in opdracht van de B.R.T. en is
uitgezonden in de reeks ‘Stromingen’. Eerstdaags verschijnt de neerslag van deze
reeks gesprekken over ideeëngeschiedenis bij De Bezige Bij te Amsterdam onder
de titel Denken in tweespraak.
Als een der eersten hebt u een diepgaande analyse gemaakt van een aantal met
elkaar samenhangende verschijnselen in onze cultuur, die u dan interpreteert als
behorende tot een tegen-cultuur: studentenrevolte, hernieuwde belangstelling voor
zogeheten niet-wetenschappelijke ideologieën, zoals het anarchisme, voor religie,
oosterse en westerse mystiek, enz. The Making of a Counter Culture verscheen
bijna tien jaar geleden. Wat is er sedertdien veranderd? Maken we inderdaad, zoals
men wel eens zegt, een periode van restauratie door?
Politiek gezien is het inderdaad, zeker in de Verenigde Staten en waarschijnlijk ook
in een groot deel van Europa, wat rustiger geworden. Veel van de politieke gisting
van de jaren zestig had te maken met de oorlog in

1

Het einde van het niemandsland, Meulenhoff, 1973.
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Vietnam. Maar mijn analyse betrof niet in de eerste plaats de politieke façade, maar
de culturele achtergrond. Het studentenprotest b.v. was gewoon een vehikel voor
allerlei kritiek, ideeën en waarden die allang leefden, zij het meestal erg marginaal,
aan de rand van de maatschappij. De meeste ideeën waarover ik heb geschreven,
gaan tenminste tot de romantische beweging van het begin van de 19e eeuw terug,
als het al niet verder is.

Wij leven dus nog steeds in dezelfde periode, die u destijds trachtte te analyseren?
Cultureel gesproken, jazeker. De gevoeligheden en de waarden van de
protestbewegingen van de jaren zestig zijn zelfs meer verbreed en aanvaard dan
vroeger. Politiek is het rustiger geworden, alles is wat bekoeld, daarover bestaat
geen twijfel. De culturele aspecten van het protest echter zijn op een veel bredere
schaal doorgedrongen: de mensen zijn stukken kritischer geworden t.a.v. een aantal
veronderstellingen of ‘mythen’ die in het verleden vrijwel algemeen aanvaard werden:
de mythe van de vooruitgang en van de onbeperkte technologische ontwikkeling,
mythen over wat wetenschap is, de mythe van het wetenschappelijke wereldbeeld.
Verder een aantal zaken die te maken hebben met de persoonlijke vrijheid. Ik heb
de indruk dat de mensen veel meer openstaan voor afwijkende levensstijlen,
afwijkende belevingen van seksualiteit. Wat vroeger het voorrecht was van
bohémiens, romantische kunstenaars of dichters: een diep gevoel voor vrijheid,
voor persoonlijke erkenning, voor persoonlijke creativiteit, leeft nu ook reëler, ruimer
verspreid en diepgaander bij de man in de straat. Het ligt allemaal besloten in een
leuze als ‘do your own thing’. Wat hebben de studenten in de jaren zestig gedaan?
Ze verschaften een zeer breed publiek een stel ideeën en waarden die voordien
waren voorbehouden voor een zeer klein aantal marginale intellectuelen, kunstenaars
en filosofen. Deze ideeën en waarden, deze sensibiliteit, leven in onze cultuur
tegenwoordig veel intenser dan een generatie geleden. In die zin is tegen-cultuur
in volle ontwikkeling. Een zaadje dat zijn vruchten blijft afwerpen.

Toch zijn er nu minder beatniks, minder flower-powerbewegingen, minder hippies.
De tendentie om de maatschappij te verwerpen, lijkt minder intens te zijn geworden.
Ja, maar die dingen zijn niet méér dan het kostuum waarin de
maatschappij-betwisters zich op een bepaald ogenblik hebben gestoken, manieren
om een standpunt aan de buitenwereld kenbaar te maken, of om je opvattingen te
dramatiseren. Dat is slechts het modieuze aspect van de zaak. Daarachter ligt echter
een stel waarden en ideeën, die naar mijn gevoel verbijsterend snel zijn overgenomen
door een groot gehoor. Om maar een paar dingen te
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noemen. De mensen zijn nu bereid openlijk hun gebrek aan vertrouwen in
wetenschap en techniek uit te spreken, zij voelen aan dat er àndere wegen moeten
bestaan, een àndere basis voor hun leven. Dat algemeen gevoel kan een zoekende
en tastende bewustwording zijn, het besef dat er andere manieren zijn om de wereld
te ervaren, een openstaan voor, laten we zeggen, exotische, primitieve levens- en
ervaringsvormen, voor alles wat vroeger als niet-rationeel of irrationeel werd
beschouwd. Dat alles heeft zich thans een weg gebaand tot in het hart zelf van de
samenleving. Inderdaad, de hippies, de flower-children zijn van het toneel verdwenen,
maar wàt ze zeiden, wat ze op hun bijzondere manier dramatiseerden, maakt nu
een integrerend deel uit van onze hedendaagse cultuur. Het is net alsof het in onze
cultuur werd ingeplant en daar is blijven groeien.

Welke rol speelt daarin de veranderde economische toestand? Met de toenemende
onzekerheden en werkloosheid b.v. zijn jonge mensen nu veel intenser bezorgd om
heel concrete dingen - een baan, hun dagelijks brood, de onmiddellijke toekomst dan in de tamelijk zorgeloze jaren zestig, de tijd van ‘The sky's the limit!’-ideologie.
De mensen hadden toen inderdaad schijnbaar onbeperkte mogelijkheden, een
zorgeloze mentaliteit, en een zekere graad van vrijheid om zichzelf uit te drukken.
Maar wat bedoelden al die contesterende studenten en marginale lieden precies?
Was het juist of niet? Over het algemeen was het juist! In Amerika wierpen ze een
aantal specifieke problemen op, over de oorlog, over de regering. Was de oorlog
rechtvaardig? Kon je de regering, de F.B.I., de C.I.A. vertrouwen? We zijn nu tot de
pijnlijke ontdekking gekomen dat veel van die akelige, ondenkbare dingen die toen
werden verteld, nog wààr zijn ook. Maar de dwarsliggers van de jaren zestig zeiden
nog iets anders, iets van meer algemene aard en toepasselijk op de hele wereld,
namelijk dat onze manier van leven in de westerse wereld, de consumptie, de
dwingende produktiviteit - dat het zo niet verder kon; dat het ecologish ondraaglijk
was en moreel verkeerd. We zien nu dat de contestatie het bij het rechte eind had.
Steeds meer gaat men beseffen dat de manier van leven die een paar generaties
lang vanzelfsprekend hebben gevonden en die gebaseerd is op de gedachte van
een onbeperkte vooruitgang en een volmaakte wetenschappelijke controle over alle
aspecten van het bestaan - dat dié levensvorm ineenstort. Het soms amateuristische
en barbaarse protest van de jaren zestig was dus wezenlijk en inhoudelijk correct.
In de hele samenleving hebben de vroegere zekerheden plaats gemaakt voor twijfels,
de vroegere zelfgenoegzaamheid voor angst. De economie begon inderdaad ineen
te storten, de mensen zijn bang hun werk en hun geld te verliezen. Het is niet te
verwachten dat deze toestand gauw zal veranderen.
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Al hebben dan de ideeën van de tegen-cultuur bij velen ingang gevonden, toch denk
ik dat er een ander facet is van het probleem. Als ik jonge intellectuelen gadesla,
krijg ik sterk de indruk dat de verscheidenheid van levensstijlen, de nieuwe religies
en de woekering van nieuwe therapieën ze geenszins tot vrolijkheid aanmaant maar
ze integendeel fundamenteel sceptisch stemt. De scepsis van de jongeren lijkt me
groter dan tien jaar terug; het is een scepticisme dat vlug en makkelijk overslaat in
cynisme.
Akkoord, maar dat geldt niet alleen voor de jeugd. Ik heb het gevoel dat de laatste
jaren, met de economische crisis, het energietekort en de chronische inflatie, een
aantal andere problemen in verband met de eerlijkheid en de betrouwbaarheid van
regeringen en politieke leiders de kop opsteken. Cynisme lijkt me het antwoord van
de massa op een hoop dingen die vandaag gebeuren. Dat is niet heilzaam, maar
het is in ieder geval een stap vooruit naar hopelijk een helderder inzicht: eerst inzien
wat je niet kàn geloven, en in staat zijn om leugen en waarheid te scheiden. Maar
je kunt ook zó cynisch worden, dat het verlammend werkt, dat de problemen
onoverkomelijk lijken. Hier kun je een heel interessante parallel trekken. In de jaren
vijftig waren de mensen zo zelfgenoegzaam en optimistisch, dat je ze onmogelijk
kon bewegen dingen te veranderen. Nu zitten we haast in een ander uiterste: er is
zoveel cynisme en zoveel pessimisme, dat niemand ook iets doet. Je krijgt de
mensen nog nauwelijks in beweging, omdat de problemen te talrijk, te groot en te
onoverkomelijk lijken. Het is bijna een strategie om mensen te verlammen! Een
aardige tip voor politici als je geen gedonder wil: of je maakt de mensen vreselijk
zelfvoldaan, of je maakt ze vreselijk cynisch. In beide gevallen verroeren ze geen
vin.

Hoort het zoeken naar transcendentie, waar het in enkele van uw boeken over gaat,
ook bij de zoëven geschetste geestesgesteldheid? Mij dunkt dat dit veel minder
opgaat voor West-Europa. Wij zijn geneigd godsdienst te beschouwen als iets uit
het verleden, al is dit natuurlijk een simplificatie.
Akkoord. Californië was wellicht altijd al een plaats waar nieuwe, experimentele
soorten religie worden uitgetest. Het weer is er altijd mooi, en het land
vertegenwoordigt het uiterste beschavingsgebied van het westen, waar mensen
met dergelijke behoeften en verlangens zich bij voorkeur terugtrekken. Men staat
hier meer dan open voor zulke zaken. Nog iets anders speelt daarin een niet
onbelangrijke rol: protestbewegingen in Europa werden vaak grotendeels
gekanaliseerd via de bestaande linkse stromingen. De Amerikaanse linkervleugel
- socialisme, communisme - is veel minder sterk ontwikkeld en heeft niet zo'n
gevestigde invloed. En aan de westkust is de linkse traditie nog minder sterk dan
aan de oostkunst. In het politieke leven aan de oostkust is een ietwat zwaardere
marxistische ondertoon te bespeu-
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ren en de protestbewegingen zijn er niet zo heftig als hier. Het ‘wilde’ karakter van
het protest zou het vanuit sommige oogpunten krachteloos maken. Ik voor mijn part
vind dat het daardoor interessanter wordt, omdat het minder sterk vasthangt aan
bepaalde ideologieën die naar mijn gevoelen deel uitmaken van de sociale stedelijke
industriële structuur. Hier was een bereidheid om nieuwe ideeën, nieuwe waarden
een kans te geven. Misschien nam dat nieuwe soms bizarre, excentrieke vormen
aan, maar het was nieuw genoeg om die uitdagende jaren aan te kunnen.

Het viel me op dat u in uw recente boek Unfinished Animal veel kritischer staat
tegenover althans sommige uitingen van de tegen-cultuur, die men inderdaad niet
méér dan bizar en excentriek kan noemen.
O, ik geloof dat ik er altijd al kritisch tegenover stond. Ik ben mij ten volle bewust
dat veel dingen uit de tegen-cultuur zeer gevulgariseerd en krankzinnig experimenteel
zijn. Het zijn vaak produkten van heel jonge mensen, ongecultiveerde geesten, ze
hebben iets barbaars. Maar zo is het toch met alles? Een groot deel van de nieuwe
religies, de nieuwe therapieën, de gehele tegen-culturele bewustwording is
intellectueel net zo verdedigbaar als om het even wat. Maar er is ook een soort van
wilde franje, soms vermakelijk en soms angstaanjagend, soms zonder meer
onwetend of frivool tot in het extreme toe.

Maar waar ligt de grens van het toelaatbare? Een rituele moord, geïnspireerd door
bedenkelijke religieuze overtuigingen, dat is duidelijk... Maar niet altijd is het even
simpel om het negatieve, het destructieve te onderkennen. Op grond van welk
criterium kan je zeggen: wel, dit is interessant, dat is ongetwijfeld positief?
Het criterium is gewoon de vraag naar de menselijke betekenis van het experiment.
Is het menselijk, is het behoorlijk intelligent? Voor mij is dat geen punt. Ik vind het
makkelijk om te onderkennen of iets gewoon volslagen gek is, dwaas zonder meer,
gevaarlijk of zinloos. Ik durf te beweren dat, waar deze protestbewegingen ook de
kop opsteken, je dit spectrum altijd terugvindt, verschuivend van goed, stevig,
substantieel, doordacht - naar een bizar uiterste.

Dat mag dan wel duidelijk zijn voor u, maar niet voor iedereen. Zo schrijft u in uw
jongste boek op een uiterst positieve manier over Blavatsky, Goerdref, Rudolf Steiner
- maar heel wat mensen vinden dat oplichters, en hun theorieën te gek om los te
lopen.
O, maar ik ben ook redelijk kritisch tegenover deze mensen. Ik gebruik ze
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in mijn boek op een heel speciale manier. Ik beveel ze niet aan, maar ben van
mening dat ze één bijzondere functie nogal goed hebben vervuld. Juist omdat ze
meestal verworpen worden, wilde ik ze speciaal bedenken. Weet je, als men te
maken heeft met de experimentele grensgebieden van onze intellectuele beschaving,
zijn er altijd een hoop onbezonnen en krankzinnige dingen en gebazel te verwachten.
Maar het is onbillijk, dát aspect van die fenomenen zo sterk te belichten en alles
ervan over dezelfde hekel te halen. Ook veel van wat in de jaren zestig en het begin
van de jaren zeventig gebeurde, was van voorbijgaande aard. Het is verdwenen,
en terecht. Het was een mode, een gril van de tijd. Maar er zat ook een heel
substantiële contestatie in die stoelde op goede en sterke culturele tradities, waarvan
sommige zeer ver teruggaan.

Is daar een generische term voor te vinden? Transcendentie? Metafysische onrust?
De ‘queeste’ naar het transcendente?
Het religieuze aspect ervan hangt heel nauw samen met sommige zeer oude tradities,
waarmee wij in de westerse wereld en in ons joods-christelijk verleden wellicht het
contact verloren hebben. Voor zover het Amerika van vandaag belangstelling heeft
gekregen voor Japanse, Tibetaanse, oosterse tradities in het algemeen, of zelfs
voor primitieve godsdiensten, zoekt het tenslotte toch aansluiting bij iets heel ouds,
dat lang genoeg onder de mensen heeft geleefd om er een groot deel wijsheid van
te mogen verwachten. Veel van de tegen-culturele gedachtenwereld is in dat opzicht
zeer traditioneel. Paul Goodman, een van de belangrijkste woordvoerders van de
protestbeweging, was eigenlijk een anarchist en een radicaal, maar beschouwde
zich tevens als een ‘neolitische conservatief’: zijn conservatisme wilde niet terug
naar 1890 of 1850, maar helemaal terug naar het Neoliticum, toen de mensen nog
dichter bij de natuur en in kleine gemeenschappen leefden. Hij had ook
belangstelling, zoals blijkt uit The Values of Community, voor de sociale waarden,
schoon water, zuivere lucht.

U hebt gaandeweg meer belangstelling gekregen voor de religiositeit. U schrijft over
veel verschillende vormen en soorten religiositeit: boeddhisme, soefisme, Tibetaans
lamaïsme, Zen. Gaat het in al die verschillende godsdiensten of
levensbeschouwelijke stelsels over dezelfde idee van religiositeit die wij traditioneel
in het westen kennen?
Nee, ik denk dat er een aanzienlijk verschil bestaat. Alle religies van de wereld
putten uit dezelfde inspiratiebron. Maar ze gaan vaak zeer verschillende richtingen
uit, en de verschillen zijn zo belangrijk als de basale overeenkomsten. De religie
van de westerse wereld hangt, denk ik, op een zeer interessante en ironische wijze,
nauw samen met het feit dat wij een indus-
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triële en wetenschappelijke samenleving zijn, wat allesbehalve betekent dat onze
vorm van wetenschappelijke en technologische secularisatie volledig losstaat van
de religie. Onze religieuze traditie zelf was, om zeer vreemde redenen die ik
herhaaldelijk en op verschillende wijzen heb willen achterhalen, een zeer linguïstische
benadering van religie, waarin het rationele, waarin taal en verwoording een heel
belangrijke rol speelden. Wij bezitten traditioneel de sterke overtuiging dat je de
ware religie kan vatten in woorden. De meesten onder ons, wanneer ze vanuit hun
joods-christelijke achtergronden denken aan religie, associëren dit spontaan met
een bepaalde geloofsbelijdenis, met doctrines, dogma's: het is een kwestie van
dingen geloven, in de juiste dingen te geloven. Wij, en bijna wij alléén in de hele
wereldgeschiedenis, hebben altijd gedacht dat het zin had, mensen om het leven
te brengen om hun afwijkend religieus taalgebruik en credo. In de westerse wereld
werd gevochten om een woord. Velen voelen zich thans aangetrokken tot de oosterse
godsdiensten, omdat ze inzien dat deze godsdiensten gebaseerd zijn op ervaringen
en dat de taal daarin niet zo'n overheersende rol speelt, maar hooguit een benadering
is van een ervaring. Vooral de ervaring telt. Dit is voor velen een openbaring: het
besef dat religie nog iets meer is dan taal, dan een catechismus uit het hoofd leren
en woorden herhalen, dat religie ook een innerlijk avontuur betekent.

Maar ook de innerlijkste, on-woordelijkste ervaring impliceert betekenis, en betekenis
wijst op en verwijst naar uitlegging. Ervaring en taal zijn verbonden.
Ook de oosterse culturen spreken over hun religies, maar de ultieme kern daarvan
is het cultiveren van een ervaring, en die ervaring overbrengen; de woorden zijn als
vingers die wijzen, bijvoorbeeld naar de maan - maar ze zijn niet die maan zelf. Het
belang van deze ontdekking lijkt me het volgende: in de westerse wereld hebben
wij zeer lang te maken gehad met het probleem van de geestelijke vervreemding
die samenhangt met het industriële en wetenschappelijke karakter van onze
samenleving. Dat is een zeer oude diagnose van ons dilemma, die teruggaat tot
mensen als Blake, Tolstoï, Seats, tot alle fijnzinnige geesten van de laatste
tweehonderd jaar - Kierkegaard, Nietzsche - en ze zeiden allemaal hetzelfde. Ook
Dostojefski en Martin Buber, ze hebben allemaal geschreven over onze geestelijke
vervreemding, over hoe wij weggegroeid zijn van onze religieuze achtergronden en natuurlijk hebben ze gelijk. Naargelang wij industriëler en wetenschappelijker
worden, worden we minder en minder religieus. Maar de ironie daarvan is, dat wij
slechts minder en minder religieus zijn geworden in de mate dat religie begrepen
moet worden als een vorm van taal, als een bijzondere taal. Ik geloof dat vandaag
veel mensen zijn gaan beseffen dat religie kan bestaan uit ervaringen die de taal
overstijgen, en in die zin kun-
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nen wij proberen de bronnen van de religieuze taal in de ervaringen te herontdekken.
In dat opzicht ook is religie erg belangrijk geworden voor de tegen-cultuur en voor
alle aspecten van de contestatie. Trouwens, in de religieuze ervaring schuilt er veel
diepte, die wij zeer goed gekend hebben in de westerse wereld. Daarom ontstaat
thans opnieuw die mystieke belangstelling voor de religie als ervaring, veeleer dan
voor de religie als een vorm van taal.
Maar we zijn amper begonnen met dit grensgebied te ontdekken. De meesten
onder ons houden zich zeer dilettanterig bezig met religieuze ervaringen. Voor de
overgrote meerderheid is een woord als ‘mystiek’ of ‘mysticisme’ een soort
vuilnisemmer, een categorie waarin je alles kunt onderbrengen wat irrationeel of
krankjorem is. We beseffen nu, daarbij vooral geïnspireerd door het oosten, dat er
binnen die categorie van de mystiek een brede waaier van ervaringen bestaat,
waarvan sommige demonisch en gevaarlijk zijn, sommige werkelijk krankzinnig,
andere prachtig inspirerend, sommige authentiek transcendent. We zijn ietwat
blindelings in die sfeer terecht gekomen, op een zeer amateuristische wijze, en we
willen er stilaan meer over weten. Om het met een vergelijking te zeggen: we houden
ons net zo onbeholpen met deze waaier van ervaringen bezig als een Bosjesman
of een Hottentot die tracht te werken met een computer. Het is een compleet
mysterie. Binnen de tegen-culturele beweging nu probeert men de nieuwe zin van
geestelijke volheid te puren, te redden uit de religieuze tradities en bronnen die
lange tijd voor ons verloren waren. En daarmee samenhangend rijst de vraag of
onze louter technologische en wetenschappelijke benadering van het leven wel zo
geschikt is. Het je eenmaal erkend dat er een ander ervaringsgebied bestaat, dat
wij niet alleen niet gecultiveerd maar zelfs actief onderdrukt hebben, dan besef je
ook dat dit in twijfel trekt wat Freud ooit noemde: het werkelijkheidsprincipe van
onze samenleving.

Hoe staat het met onze eigen westerse traditie in dat opzicht? We hebben tenslotte
een Jakob Böhme gehad, een Cusanus, en een Hadewijch. Onze mystiek was erg
gevarieerd.
Inderdaad, onze samenleving bezit een zeer rijke mystieke traditie, maar is het niet
veelzeggend dat in de meeste gevestigde kerken de mystiek weinig of helemaal
geen aandacht krijgt? Onze kerken en religieuze congregaties trachten niet de
mensen te oefenen in mystiek; wij weten niet wat dat betekent, we beschikken niet
over de nodige technieken. Mystici worden vaak geëerbiedigd, vaak heiligen
genoemd, maar ze worden duidelijk apart gehouden, afgezonderd uit het geheel.

Omdat een gevestigde kerk niets kan beginnen met zoiets gênants als mystiek?
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Wat mag men besluiten uit het feit dat er geen enkele westerse religieuze congregatie
of traditie bestaat die ooit een meditatiesysteem heeft uitgewerkt?

En de trappisten dan?
Dat is juist, maar ik bedoel een prominente meditatie-techniek voor leken. Misschien
is de zogeheten ‘Quaker silence’, tijdens de samenkomsten van de gelijknamige
religieuze groepering, een uitzondering...

En de hernhutters.
Het is zeer moeilijk om groepen te vinden die dat hebben gedaan, en dan zijn het
meestal marginale secten, of monachale groepen. Terwijl meditatie juist het hart en
de ziel is van de religieuze opvoeding in andere delen van de wereld: de meeste
primitieve religies zijn mystiek.

Wat moeten de gevestigde kerken daaraan doen? Ze leven kennelijk in een soort
vervreemding, een groot gebrek aan authenticiteit.
Ze moeten zoeken naar hun eigen religieuze tradities om te achterhalen wat ze in
dat opzicht onderdrukt, gecensureerd hebben. Want naar transcendentie en naar
geestelijke ontplooiing snakken de mensen meer en meer. Men moet het zoeken
waar het te vinden is. Wij hebben deze bronnen verwaarloosd en onderdrukt, omdat
ze niet te verzoenen waren met wat wij hoger schatten: wij wilden de éérste
technologische en wetenschappelijke beschaving worden. Daarmee is dat
ervaringsgebied niet te verzoenen, daarom werd het actief onderdrukt en buiten
ons bestaan gehouden. Nu het terug in ons leven aan het komen is, stelt het ter
discussie of we die technologisch-wetenschappelijke cultuur kunnen blijven houden.
Ik meen van niet: er moet iets veranderen.

Wat kan in het licht van deze nieuwe, of opnieuw ontdekte ervaring, de rol zijn van
de wetenschap vandaag? Ik denk dat je twee grondhoudingen kunt onderscheiden
ten aanzien van de verhouding tussen wetenschap en mystiek. De eerste groep is
gefascineerd door fenomenen als mystiek, religiositeit, occultisme, maar wil deze
fascinatie beslist niet loskoppelen van een fundamenteel wetenschappelijke
benadering. De tweede groep beweert niets te hebben aan een wetenschappelijke
benadering, omdat die veeleer de ogen sluit voor dit soort ervaringen dan er de
ogen voor opent. Dit lijkt me het fundamentele dilemma.
Ik denk dat je moet beginnen met kritisch te zijn ten opzichte van de gren-
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zen van de wetenschap. Niet dat ik zeg: de wetenschap heeft helemaal geen waarde,
maar het komt erop aan in te zien waar haar grenzen liggen. Sedert de laatste
driehonderd jaar zijn wij geneigd geweest te stellen dat er geen grenzen zijn. Wàt
de realiteit ook weze, de wetenschap begrijpt ze helemaal. Maar als je je neerlegt
bij het feit dat er grenzen zijn aan het wetenschappelijk onderzoek, dan kan je gaan
experimenteren met de mogelijkheden om de realiteit te kennen die achter die
grenzen ligt. Dat project is in de westerse wereld pas begonnen. Immers, het is niet
voldoende gewoon te zeggen dat er iets méér is, dat je een zekere gevoeligheid
moet ontwikkelen om daarmee klaar te komen. Daarom onderzoeken wij deze oude
en verworpen, exotische tradities, omdat wij hopen daarin misschien een sleutel te
ontdekken voor andere dimensies van de realiteit. Mijn eigen gevoel zegt dat de
beste manier om dat te zien niét is, het ene hokje te verlaten voor een ander, maar
- en dat is tevens een elegantere manier om dit probleem te bekijken - in te zien dat
de geest een spectrum van mogelijkheden is, en dat gezond verstand betekent: het
vermogen om het gehele spectrum te bestrijken, en de dingen behoorlijk van elkaar
te scheiden, zodat je op het juiste moment met de juiste gevoeligheid reageert op
het juiste object. Er zijn perioden in ons leven, alsmede noden en oogmerken,
waarvoor het normale wetenschappelijke intellect volstrekt toereikend is. Het geeft
ons bijvoorbeeld een bepaald soort manipulerende kennis van de wereld rondom
ons. Ik heb de indruk dat alle wetenschappelijke kennis, ook de meest theoretische
vormen ervan, uiteindelijk altijd samenhangen met een vorm van manipulatie; er
schuilt altijd een verlangen in om voorspelbare regelmatigheden te vinden en op
een of andere wijze te manipuleren. Het maakt deel uit van ons menselijk repertorium,
van onze op het maken van instrumenten gerichte natuur om dat soort zaken te
willen doen. Maar het is belangrijk te beseffen dat in dit opzicht de wetenschap niets
anders is - om het met een metafoor te zeggen die ik zeer nuttig vind - dan een
soort landkaart. Een landkaart is alleen maar nuttig als ze een hoop dingen weglaat,
Een landkaart waar alles op staat, is nutteloos. En het is dwaas te geloven dat een
landkaart hetzelfde is als het landschap zelf.

Korzybski zei het al!
Juist! Een landkaart tekenen is een krachttoer, een wonderlijke intellectuele prestatie,
een indrukwekkende reüssite van de westerse wereld; maar zo'n kaart is slechts
een aspect van de werkelijkheid. Een landschap breng je niet alleen in kaart, je kunt
het ook schilderen, je kunt er heilige of gewijde plaatsen in vinden, je kunt er
‘speelplaatsen’ in maken, je kunt een hoop dingen doen met een landschap. Het
project bestaat er in feite in, het mogelijke ervaringsspectrum van de wereld rondom
ons te onderkennen, en vervolgens een elegante manier te ontwikkelen om dat
spectrum te bestrij-
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ken. Wij hebben al te lang gemeend dat de enig juiste manier om het probleem dat
u hier opwerpt aan te pakken, erin bestond om scherpe grenzen te trekken,
verzegelde hokjes te bouwen.

De meeste filosofen hebben geprobeerd dat demarcatieprobleem op te lossen.
Maar dan zit je ofwel in het ene hokje, ofwel in het andere: het ene is echt, het
andere niet; het ene is rationeel, het andere niet. En zodra je zo gaat denken, los
je het probleem niet op, maar overtrek je het. Het probleem is die dichotomie, die
twee-deling, te doorbreken. Het beeld dat ik hierbij gebruik, is dat van het spectrum.
Sommige gebieden van dat spectrum zijn gevaarlijk, echt krankzinnig, destructief,
demonisch. Alle religies houden rekening met de mogelijkheid, dat er ergens in dat
spectrum van de menselijke geest explosieve zones zijn: vreselijke hartstochten,
ontzettend duivelse bedoelingen, maar die mogelijkheid ruimt men niet uit de weg
door gewoon een zedepreek te houden, maar door ze op te nemen in een ruimer
kennisveld. Ook het begrip kennis hebben wij versmald. Kennis reikt veel verder
dan tot waar wij ze hebben ingedijkt.

Een wetenschappelijke levenshouding hoeft toch niet per se het ervaringsspectrum
te beperken?
Ze is, zoals alle ervaring, beperkt én geldig tegelijk. Ik denk dat wij zeer terecht
zijn gaan beseffen dat onze wetenschap, ondanks al haar genie, niet de enige
adequate manier is en dus niet voldoende is om het natuurlijke milieu te begrijpen.
Anders zouden we nooit de verschrikkelijke fouten maken die we in dat opzicht
gemaakt hebben.
Sommigen zullen beweren dat deze fouten het gevolg zijn van de technologische
toepassingen van de wetenschap, maar dat de wetenschap als zodanig geen blaam
treft.
Maar ik beweer dat een hoop ondeugden van onze technologie reeds ingebouwd
zitten in onze wetenschap. Bijvoorbeeld het agressieve peilen, het beschouwen van
kennis als een vorm van overmeestering. Dat gaat terug tot Sir Francis Bacon: de
idee dat kennis macht is. Sommige vormen van kennis betekenen macht, maar
andere betekenen nederigheid of eerbied of bewondering. Niet alle kennis is macht.
Maar de idee ligt verankerd in onze wetenschap dat kennis een manier is om zonder
enige rem te peilen, te vorsen en te manipuleren. En dààr wordt de wetenschap in
spe demonisch; ook al kan ze zeer rationeel zijn, toch kunnen haar intenties
ongezond en duivels zijn. Lewis Mumford heeft het over ‘mad rationality’ krankzinnige redelijkheid. Voor mij is dit gewoon een andere uitdrukking voor
vervreemding.
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Impliceert dat dat wij onze opvatting over wat er aan de universiteiten behoort te
gebeuren, moeten wijzigen?
Onze huidige universiteiten reflecteren de belangrijkste stromingen van een cultuur
die gelooft in de wetenschap als de basis van elke kennis; ze vervullen een
weerspiegelende functie. Maar als ze ‘universeel’ wil zijn, dan moet de ‘universiteit’
de geest openen voor een maximaal aantal ervaringsmogelijkheden en enkele
subtiele onderscheidingsvormen aanleren, om te kunnen differentiëren tussen de
verschillende ervaringen. Dat betekent niet: gooi de wetenschap uit de cultuur! Of
weg met de rationaliteit! Ik zou zelfs niet weten wat dat betekent! Je moet tenslotte
zeer rationeel zijn om een boek te schrijven, je moet verbaal en linguïstisch sterk
staan. Maar ik heb het over een programma voor diepe en radicale veranderingen
in onze cultuur, omdat het onze houding tegenover wetenschap en technologie
beïnvloedt. Die attitude moet bijgestuurd worden door ze op te nemen in een ruimere
opvatting van het verstand - de geest -, en in een veel bredere opvatting van de
kennis.

Het is een revolutie op het stuk van de gevoeligheden, een fundamentele verandering
van de mentaliteit, waartoe Gustav Landauer in het begin van deze eeuw opriep.
Niets is revelerender dan de eerbied die mensen hebben voor
wetenschapsbeoefenaren als deskundigen en voor de rol die ze spelen in de
economie - hogepriesters, aan wie wij onze problemen kunnen toevertrouwen. Dat
wordt een manier om mensen te onderdrukken. De wetenschap heeft ons altijd
vrijheid en bevrijding voorgespiegeld, maar in werkelijkheid haar wortels diep
geslagen in een specifieke soort economische structuur. Zowel in kapitalistische
als socialistische landen is ze een vorm van onderdrukking geworden. Dit is ook
voor de wetenschap zelf niet gezond. Er is wel degelijk een plaats voor de
wetenschap in ons bestaan en onze samenleving, maar die plaats is niet aan de
top.
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Robert Barry
Jan Debbaut
Robert Barry (1936, New York) kan worden beschouwd als een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de conceptuele kunst. Niettemin blijft zijn werk tot op
vandaag vrij weinig bekend. In Europa werd het nochtans van meet af aan
opgenomen in de tentoonstellingen die aan deze nieuwe richting werden gewijd: in
1969 o.m. in baanbrekende manifestaties als ‘Op losse schroeven’ (Stedelijk
Museum, Amsterdam) en ‘When attitudes become form’ (Kunsthalle, Bern). En in
hetzelfde jaar in ‘Konzeption’ te Leverkusen en ‘Prospect '69’ te Düsseldorf. Sindsdien
leverde Barry bijdragen voor zowat alle tentoonstellingen van conceptkunst.
Het werk van Barry was te zien op de belangrijkste overzichtstentoonstellingen van
hedendaagse kunst in de jaren zeventig, zoals de Biënnale te Parijs (1971),
Documenta 5 te Kassel (1972), de Biënnale te Venetië (1972) en ‘Contemporanea’
te Rome (1973). Naast talrijke avant-garde galerieën (zoals MTL te Brussel en Art
& Project te Amsterdam) organiseerden het Kunstmuseum te Luzern en het Stedelijk
Museum te Amsterdam een beperkte presentatie van zijn werk (1974). Onlangs
was een ruim overzicht te zien in het Van Abbemuseum te Eindhoven (1977) en in
het Folkwang Museum te Essen (1978).
Robert Barry kunsthistorisch situeren onder de noemer conceptuele kunst is op
zichzelf echter weinig relevant. Het is vooral gebaseerd op het feit dat hij op het
einde van de jaren zestig nauw betrokken was bij de activiteiten van galeriehouder
Seth Siegelaub, samen met kunstenaars als Lawrence Weiner, Joseph Kosuth en
Douglas Huebler.
Deze kunstenaars zou men binnen de recente kunstgeschiedenis reeds de ‘eerste
generatie’ concept-kunstenaars kunnen gaan noemen. Ze hebben onderling gemeen
dat zij zich fundamenteel hebben afgezet tegen de absoluut formele kunstbenadering
zoals die toen in Amerika hoogtij vierde met critici zoals een Clement Greenberg
die zich in de uitlopers van het abstract expressionisme hadden vastgebeten.
Een dergelijke, uitputtende, situatie droeg bij tot hun bewustwording dat de formele
eigenschappen van een kunstwerk voor een deel cultuurgeconditioneerde
beperkingen zijn en juist daarom niet het specifieke van kunst
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uitmaken. Hun conceptuele kunst is dan ook - meer dan een formele revolutie in de
moderne kunst - een fundamenteel herdenken van het wezen en de functie van
kunst en kunstenaar in een veranderende cultuur. Maar in de bepaling en uitwerking
van een nieuwe stellingname worden er tussen deze kunstenaars heel wat individuele
verschillen merkbaar. Ook de wijze waarop zij elk voor zich tot een dergelijke
(weliswaar gelijklopende) probleemstelling gekomen zijn varieert. Kosuth bijvoorbeeld
breekt met het verleden en vertrekt radicaal opnieuw vanuit zijn definitie dat kunst
een theoretisch onderzoek moet zijn naar de grondslagen en de betekenis van het
begrip kunst zelf. Robert Barry daarentegen komt geleidelijker tot een conceptuele
kunst; zijn overwegingen hebben vooral te maken met het functioneren van zijn
werk in de ruimtelijke context en door de consequenties daarvan op de keuze en
1
reductie van de materialen waarmee hij werkt. Men kan bijgevolg moeilijk over
‘conceptuele kunst’ spreken als zou het gaan om een coherente beweging. Met
betrekking tot het werk van Robert Barry is de term alleen hanteerbaar in deze zin
dat zijn probleemstelling en aanverwante probleemstellingen binnen de beeldende
kunst van het laatste decennium af en toe, hier en daar samenvallen.
2
Tot 1967 was Robert Barry bezig met een vorm van systematische schilderkunst.
Daarbij werd hij geconfronteerd met het fenomeen dat een schilderij er eigenlijk
telkens anders gaat uitzien naargelang het in een andere omgeving wordt geplaatst.
Hetzelfde object wordt als het ware telkens een ander kunstwerk. Bij het maken van
een schilderij heeft de kunstenaar dit fenomeen niet onder controle. Dit probleem
maakt Robert Barry tot onderwerp van zijn kunstpraktijk. Een eerste stadium in dit
onderzoek bestaat uit een reeks schilderijen die hij ent op een specifieke, concrete
omgeving: het schilderij wordt geïntegreerd in de gegeven ruimtelijke context zelf,
de muur. Daardoor kan hij de wisselwerking schilderij/omgeving, die in vroeger werk
spontaan en accidenteel optrad, voortaan bewust en als wezenlijk bestanddeel in
het werk zelf inbouwen. Ook de films die Barry in deze periode realiseert (b.v.
Scenes, 1967) zijn duidelijk gedacht in functie van de specifieke eigenschappen
van een projectieruimte (duisternis, het flikkeren van de projector in deze duisternis,
enz.). Dit onderzoek naar een steeds hechtere integratie en interactie van zijn werk
en de concrete ruimte waarin het functioneert, resulteert uiteindelijk in een reeks
draadsculpturen. Barry verbindt objecten of architecturale punten die een gegeven
ruimte bepalen (bijvoorbeeld de gebouwen rond een plein) met uiterst fijne draden.
De ruimte wordt zodoende verweven met het kunstwerk, en de kunstenaar
determineert de dialectische relatie.

1
2

Cfr. J. Kosuth: Art after Philosophy. Part II, in Studio International, vol. 178, nr. 916, Londen
1969.
Cfr. de catalogus Systematic Painting, Guggenheim Museum, New York 1966.
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Deze draadsculpturen werden samen met werk van Carl Andre en Lawrence Weiner
opgenomen in de tentoonstellingen die Seth Sigelaub in 1968 organiseerde voor
het Bradford Junior College te Bradford (Mass.) en het Windham College te Putney
(Vermont). Rond deze tentoonstellingen had Siegelaub een reeks colloquia ingericht
met Barry, Andre, Weiner en Huebler, die achteraf een aantal belangrijke uitspraken
en stellingnamen blijken te hebben opgeleverd. Lawrence Weiner poneerde er voor
het eerst duidelijk dat hij de uitvoeringsmodaliteiten niet langer als essentieel
beschouwde voor zijn kunstwerken, een uitspraak die bepalend zou zijn voor zijn
verdere werk en dat van de vele andere kunstenaars die sindsdien door hem werden
beïnvloed. Barry van zijn kant werd door de intense theoretische discussies sterk
geconfronteerd met een zekere dualiteit die in zijn draad-sculpturen besloten lag.
De installaties waren weliswaar materieel en in een concrete ruimte uitgevoerd,
maar door het gebruik van uiterst dun en transparant nylondraad toch virtueel
onzichtbaar. Barry was gefascineerd door de mogelijkheid dat de kunstenaar met
bepaalde media concreet bestaande werken kan realiseren die toch buiten het
bereik van de menselijke waarneming liggen. Deze nieuwe probleemstelling werd
het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van zijn werk; het onderzoek en de
reductie van de door hem gebruikte media zal hem uiteindelijk tot een puur
conceptuele kunst brengen.

Experiment
In 1968 en 1969 onderzoekt Robert Barry systematisch de mogelijkheden van
diverse materialen in functie van zijn nieuwe probleemstelling. Hij experimenteert
met natuurkundige fenomenen, ongebruikelijke materievormen, energiesoorten enz.
Hij werkt met elektro-magnetische velden, inerte gassen, ultrasoon geluid,
radiogolven en stralingen. Hij laat zich voor zijn werk leiden door de natuurlijke
eigenschappen van het gebruikte medium. Zo kan hij volledig onvatbaar voor
zintuiglijke waarneming, een ruimte reëel en gelijktijdig vullen met AM en FM golven,
of Barium- en Cesium-straling. Hij laat kleur-, smaak- en reukloze inerte gassen als
Helium of Argon onmerkbaar vervliegen in de atmosfeer. In een interview met Arthur
Rose, uit deze periode, stelt hij ‘Ik onderzoek als kunstenaar niet alleen de grenzen
3
van onze waarneming, maar de aard zelf ervan.’
Ook zijn vroegere publikaties (zoals zijn bijdrage voor het ‘Xerox Book’ dat in 1968
te New York werd uitgegeven door Seth Siegelaub en Jack Wendler), evenals zijn
o

o

tekeningen uit deze periode (met titels als ‘10 ’, ‘360 ’) zijn volledig binnen deze
probleemstelling te situeren. In 1971 geeft de galerie Sperone te Turijn ‘One Billion
Dots’ uit: het werk bestaat uit 25

3

In: Arts, februari 1969.
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1. One Billion Dots, 1971 (25 gebonden boekdelen)
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II

2. All things I know..., 1969
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III

3. Combination, Intermediate, Separation, Partial, Unit. 1974 (tekeningen, 28×21,5 cm)

4. Trees, 1974 (muurprojectie: 81 dia's)

Streven. Jaargang 31

IV

5. Invitation Piece, 1972-73 (8 gedrukte uitnodigingskaarten)
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dikke, gebonden boekdelen waarvan elke pagina bedrukt is met een oneindig aantal
4
zwarte stipjes, (cf. foto 1, noot 4)
Met de ‘Psychic Series’ wordt zijn onderzoek van niet waarneembare
bestaansvormen uitgebreid tot het domein van de immateriële fenomenen als
telepathie (een werk voor de Simon Fraser Exhibition in Burnaby, Vancouver 1969),
of de latente aanwezigheid van verdrongen kennis in ons onderen onbewuste. In
dit stadium in zijn ontwikkeling kan men pas werkelijk spreken van conceptuele
kunst in de zin van gedematerialiseerde kunst. Een kenmerkend werk in dit verband
is bijvoorbeeld het stuk voor de tentoonstelling ‘557.087’ die in 1969 door Lucy
Lippard werd georganiseerd in het Art Museum te Seattle: Barry's inzending bestond
uit een velletje papier met daarop de tekst: ‘Alle dingen die ik weet waaraan ik op
het ogenblik niet denk - 13u36, 15 juni 1969, New York.’ (cf. foto 2)
Naast het gebruik dat hij maakt van deze bestaande fenomenen, creëert Robert
Barry zelf nieuwe, niet plaats- of tijdsgebonden, en volledig abstracte ‘existenties’.
Hij lanceert als het ware denkprocessen en ideeën die buiten hem om een eigen,
niet langer te controleren bestaan gaan leiden. Een typisch voorbeeld van dit soort
werk is zijn bijdrage voor een projectklas aan het Nova Scotia College of Art te
Halifax (Canada) in 1970. De kunstenaar David Askevold die er op dat ogenblik
gastdocent was, vroeg Barry om een voorstel voor een werk dat zijn studenten
zouden kunnen uitvoeren. Barry antwoordde dat deze studenten onderling zouden
afspreken aan een bepaald iets te denken, en er daarna nooit meer met mekaar
over zouden praten, zodat hij als kunstenaar, en zij als uitvoerders, niet zouden
weten wanneer het werk zou ophouden te bestaan (namelijk wanneer de laatste
student deze afspraak, misschien pas na jaren, onbewust zou vergeten). Dezelfde
karakteristieken vinden we ook terug in zijn werk ‘Interview Piece’ voor ‘Prospect
'69’ te Düsseldorf. Het kunstwerk bestaat uit een interview dat gepubliceerd werd
in de catalogus van deze tentoonstelling, waarin Barry stelt dat zijn bijdrage bestaat
uit de totaliteit aan ideeën die de bezoekers van de tentoonstelling zullen hebben
bij het lezen van dit interview.
Een logische consequentie van deze gedachtengang wordt gevormd door het
presenteren van woordreeksen (aanvankelijk onder de titel ‘Definings of it’) in de
vorm van tekeningen, drukwerk, diareeksen of klankbanden. Als kunstenaar is
Robert Barry hier niet langer de maker van een éénduidig, afgewerkt eindprodukt,
maar de gangmaker van een creatief denk- en associatieproces bij de kijker/lezer.
Hij geeft een aantal oriënterende en beperkende kwaliteiten of condities aan onder
de vorm van op zichzelf staande woorden, en bezorgt daarmee een open
betekenismodel dat door de kijker/lezer vanuit zijn eigen esthetische en intellectuele
mogelijkheden en

4

Alle foto's bij dit artikel werden in opdracht gemaakt door Hans Bicaen.
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geaardheid kan worden ingevuld en uitgebouwd. (cf. foto 3 en 4)
Over het boek ‘Belmont 1967’ (uitgave Van Abbemuseum, 1977) zegt R.H. Fuchs
in dit verband: ‘De meeste woorden, en zeker die welke Robert Barry in dit boek en
in andere werken gebruikt, hebben meer dan een betekenis. In ons normale
taalgebruik wordt de betekenis van een bepaald woord in de context vastgesteld;
zijn betekenis wordt bepaald door de omringende woorden.
In het normale gebruik is het woord onderdeel van een tekst die geschreven of
gesproken wordt met een bepaald doel. Woorden die zo worden gebruikt krijgen
dan een specifieke betekenis. In dit boek van Robert Barry wordt de lezer echter
geconfronteerd met geïsoleerde momenten van nog niet vastgestelde betekenissen.
De woorden kunnen alles betekenen wat volgens het woordenboek mogelijk is; zij
kunnen een vrijwel onbegrensd aantal associaties in gedachten brengen.
Hun betekenis wordt niet nader gecontroleerd: de kunstenaar heeft de woorden
zo gepresenteerd dat hij niet langer controleert wat een woord voor jou, de individuele
lezer, zou kunnen betekenen. Daarom is het proces van het lezen van dit boek
volmaakt anders dan het lezen van een gewoon verhalend of discursief boek. (...)
Het boek presenteert woorden en afbeeldingen. Tussen hen kaatsen mogelijke
betekenissen steeds heen en weer.’

Conflictsituatie
Ongeveer parallel aan deze conceptualizering van zijn werk ontwikkelt zich bij Barry
de bewustwording van de conflictsituatie tussen zijn kunst en de voor beeldende
kunst gebruikelijke bemiddelings- en distributiesystemen (namelijk de tentoonstelling
in de galerie of het museum) die volledig zijn afgestemd op het tonen van
materiegebonden objectkunst. Daar hij in galerie of museum eigenlijk weinig te
tonen heeft, gaat hij deze instellingen als materiaal zelf voor zijn kunst gebruiken.
Met de reeks ‘Gallery Pieces’ test hij de mogelijkheden van het galeriesysteem uit
in functie van zijn probleemstelling als kunstenaar. Deze serie is te herleiden tot
vier grote projecten: ‘Presentation Piece’, ‘Invitation Piece’, ‘Closed Gallery Piece’
en ‘Marcuse Piece’. De titels van deze werken spreken bijna voor zichzelf. ‘Closed
Gallery Piece’: aan enkele galerieën die hem uitnodigen zijn werk tentoon te stellen
vraagt Barry de galerie te sluiten voor de duur van zijn tentoonstelling en de
gebruikelijke uitnodigingskaart te versturen met vermelding van de sluiting (Art &
Project - Amsterdam, Sperone - Turijn en Eugenia Butler Gallery - Los Angeles,
1966). ‘Presentation Piece’: Robert Barry stelt als zijn tentoonstelling het werk van
een andere kunstenaar of kunstcriticus voor (onder andere het werk van James
5
Umland in de ten-

5

In: J. Debbaut en R.H. Fuchs: Robert Barry, Van Abbemuseum, Eindhoven 1977.
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toonstelling ‘Art in the mind’ in het Oberlin College te Oberlin, Ohio 1970, en het
archief van Lucy Lippard bij Yvon Lambert te Parijs in 1971). ‘Invitation Piece’ is
een project bestaande uit het versturen van een gesloten keten van 8
uitnodigingskaarten waarmee 8 galeriehouders hun publiek uitnodigen op de
tentoonstelling van Robert Barry in een andere dan hun eigen galerie (te beginnen
met Paul Maenz, Art & Project, Jack Wendler, Leo Castelli, Yvon Lambert, MTL,
Toselli, Sperone en weer naar Paul Maenz, 1972-73). (foto 5). De tentoonstellingen
zelf bestaan uit een aangroeiende lijst van de deelnemende galerieën en de op een
bepaald moment van het project reeds gedrukte en verstuurde uitnodigingskaarten.
Samenvattend kan men stellen dat Robert Barry door zijn specifieke
probleemstelling (en het feit dat hij die steeds weer opnieuw heeft geformuleerd
naargelang de noodwendigheden), de oplossingen en uitwerking die hij heeft
voorgesteld, en de invloed die daarvan is uitgegaan op de recentere ontwikkeling
van de hedendaagse kunst, onder de conceptuele kunstenaars die meer in het
bijzonder met het medium taal gingen werken, een belangrijke plaats inneemt op
het grensgebied tussen beeldende kunst, poëzie en filosofie. Zijn ideeën over de
veranderende rol van de kunst, en zijn poging om zijn taak als kunstenaar opnieuw
te definiëren kunnen wellicht het best worden weergegeven met de woorden van
Lucy Lippard: ‘The artist can be or a questioner, or the imposer of conditions upon
6
the esthetic capacity of everyone else.’

6

In een tekst verschenen bij de tentoonstelling van Robert Barry in de Galerie Yvon Lambert,
Parijs 1971.
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De water-ruzie:
een typisch Vlaams-Waals geschil?
H. Jans
Tussen Nederland en België zijn diverse water-verdragen in de maak. Voor het
eerst in de moderne geschiedenis van West-Europa houdt men terdege rekening
met de bekende en vervelende onhebbelijkheid van vele, grote rivieren over de
nationale grenzen heen van hoger naar lager gelegen gebieden te stromen. Wat
een primeur zou kunnen worden van internationaal ecologisch beheer dreigt nu,
naar het schijnt, in het gedrang te komen door de eeuwenoude ‘communautaire’
twisten tussen Vlamingen en Walen. Sommige kranten hebben zich al zorgen
gemaakt over de belabberde indruk die de kleine Belgen weer eens op hun grote
buren gaan maken door hun kleinzielig gekibbel.
De zorg om de Belgische reputatie vergt al dadelijk enig commentaar. De grote
buren, Frankrijk en West-Duitsland, zien blijkbaar niet de balk in het eigen oog. Het
grondgebied Nederland bestaat voor twee derden uit het erosiepuin en de
aanslibbingen van Schelde, Maas en vooral Rijn. Het veruit overvloedigste Rijnwater
is echter door de grote buren al onbruikbaar gemaakt wanneer het Nederland bereikt,
omdat Fransen en Duitsers het in hopeloos vervuilde toestand aan de Nederlanders
doorspelen (hetzelfde geldt m.m. voor de Belgische - of veeleer Vlaamse? Westerschelde). De vele besprekingen die dienaangaande reeds werden gevoerd
(en ongeacht de reeds aangenomen resoluties) hebben nog niet veel opgeleverd.
Nederland moet er wel in berusten op korte en onbepaald langere termijn met
onbruikbaar Rijnwater opgescheept te zitten, omdat het zijn grote buur (of buren)
geen tegenprestatie aan te bieden heeft. Met de Belgische buur lag de situatie heel
anders: die verlangde o.m. ten behoeve van de Antwerpse haven de rechttrekking
van de bocht van Bath en een betere verbinding met de linker Schelde-oever. Het
is dan ook volkomen begrijpelijk dat Nederland met die geïnteresseerde
gesprekspartner ging onderhandelen om o.m. de drinkwatervoorziening van
Rotterdam veilig te stellen en een minder vervuilde Westerschelde zijn grens te zien
overtrekken. En hier komt dan het nog relatief schone en dus waardevolle Maaswater
op de proppen. Dank zij geringere industrialisering, geringere bevolkingsdruk én
ten dele ook bewuste planning is het Maasbekken (op een paar uitzonderingen na
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zoals de Vesder) veel minder vervuild geraakt dan dat van Schelde en Rijn. Het
mag haast een wonder heten dat zoiets in de Belgische welvaartsstaat mogelijk
was! Als het recente ecologische bewustzijn iets te betekenen heeft, dan dringt zich
ten minste één beheersconclusie op: het ware niet te verantwoorden dit als bij
mirakel aan vervuiling ontsnapte rivierbekken om economische redenen tenslotte
toch aan meer vervuiling prijs te geven. Dat is nochtans de laatste consequentie
die de Waalse minister van Streekeconomie, de heer Gol, in het vooruitzicht stelde.
De extra-verplichting door het waterverdrag aan de oude en nog in te planten
Waalse industrieën opgelegd om het Maaswater schoon te houden, zou door
onbillijke kosten de concurrentievoorwaarden vervalsen voor de Waalse economie
ten opzichte van de elders (en met name in Vlaanderen) gevestigde industrieën die
zich aan de vervuiling van de oppervlaktewateren weinig of niets gelegen laten en
dat vaak evenmin hoeven te doen.
Die verplichting achtte minister Gol onaanvaardbaar en hij eiste voor de Waalse
industrie het recht op het Maaswater even goed als al die anderen te mogen
vervuilen, tenzij de nadelen van de hogere kosten door de nationale solidariteit
gecompenseerd werden. Vanuit ecologisch standpunt is de dreiging met dat recht
vanzelfsprekend een gruwelijke zaak, maar wat de heer Gol over de scheeftrekking
van de concurrentievoorwaarden zei, kan niet luchthartig weggewuifd worden. En
dat schijnen vele Vlamingen (en Vlaamse vrienden) niet te (willen) zien.
De stoute verklaring van minister Gol dat het water van het Albertkanaal (tussen
Luik en Antwerpen) Waals water is, waarvoor hij een prijs mag verlangen, werd in
de Vlaamse publieke opinie op hoongelach onthaald. Het gelijk is, zoals zo vaak,
niet (of zeker niet uitsluitend) aan de kant van de lachers. Het inderdaad aan de
Waalse Maas ontleende water van het kanaal staat in voor de drinkwatervoorziening
van de Antwerpse agglomeratie, alsof Antwerpen zelf niet een waterrijk gebied en
aan een machtige stroom gelegen was! Maar het overwegend Vlaamse
Scheldebekken is zo hopeloos vervuild, dat de Schelde nog alleen in aanmerking
komt voor het scheepsverkeer en (langs de omweg van een al moeizame zuivering)
1
voor de afkoeling van kernreactoren.

1

Om het water van het Albertkanaal voldoende schoon te houden werd, parallel met dat kanaal,
een smeerpijp gepland die het afvalwater van de industrieën langs het kanaal (en elders in
Limburg en Antwerpen) gelegen had moeten lozen... in de Schelde, ten noorden van
Antwerpen, op enkele kilometers van de grens met Nederland. Dat
miljardenproject-in-uitvoering werd in de Vlaamse pers een flop genoemd, omdat nu blijkt dat
de aan het uiteinde van de pijp voorziene waterzuiveringsinstallaties niet geschikt zijn om de
chemisch giftige afval uit dat riool te elimineren. De dure (4,5 miljard B. fr.) smeerpijp zal dus
alléén, vermoedelijk vanaf 1980, zogenaamd ‘onschuldig met zouten vervuild afvalwater
rechtstreeks en zonder verdere zuivering’ aan de vervulide Westerschelde gaan toevoegen
(De Standaard, woensdag 22 februari 1978, blz. 7).
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De Vlaamse welvaart werd vooral na de tweede wereldoorlog mede gegrond op de
nagenoeg totale vervuiling van de oppervlaktewateren, waaraan tot voor kort niet
de minste aandacht werd besteed én waarvoor niet de geringste prijs werd betaald.
De nogal uitdagende verklaring van de minister van Nederlandse cultuur, mevrouw
De Backer-Van Ocken, ‘dat Vlaanderen best in zijn eigen waterbevoorrading kan
voorzien’ was een bedenkelijke halve waarheid. Want ook de minister moest er
tussen haakjes aan toevoegen: ‘op voorwaarde - vanzelfsprekend - dat wij veel
meer zorg besteden aan onze grondwaterreserves en dat wij onze
oppervlaktewateren weer voldoende schoon maken en schoon houden’. Ofschoon
men sinds een paar jaar met de bouw van enkele tientallen waterzuiveringsstations
bezig is, zal de situatie op korte en vrij lange termijn nog niet voldoende gesaneerd
zijn om die verwachting - of dreiging - waar te maken.

Marxistische stelling
Ondertussen blijft bruikbaar water in Vlaanderen een veelal nog ongeprijsd goed,
en vindt men het daar volkomen onredelijk voor bruikbaar water een prijs te betalen;
terwijl de Waalse economie zwaardere kosten te verrekenen heeft om aan
Nederlanders voldoende bruikbaar water te leveren, in ruil voor een betere
infrastructuur van Antwerpen wat de enen dé ‘nationale’ haven en de anderen een
uitsluitend Vlaamse groeipool noemen. Dat bruikbaar water geen prijs mag hebben,
is merkwaardig genoeg een oude en oerdegelijke... marxistische stelling, waarvan
een aantal Oosteuropese staten en met name de DDR uit bittere noodzaak al
2
uitdrukkelijk zijn afgestapt.
Men dient dus wel te beseffen wat men eigenlijk wil: wil Vlaanderen de
waterrijkdom van zijn Scheldebekken weer bruikbaar maken (en om de vele gunstige
neveneffecten op het gebied van milieu- en natuurbehoud en van de recreatie ware
dit wenselijk) dan zal het daarvoor wel een behoorlijke prijs dienen te betalen die
het tot nog toe in zijn welvaartsopbouw niet verrekend had.
Opmerkelijk maar geenszins verwonderlijk gezien de merkwaardige solidariteit
tussen àlle Franstalige Belgen, is het feit dat in dat zogenaamde Vlaams-Waalse
geschil de hoofdstad Brussel nog met geen woord werd vermeld. De Brusselse
agglomeratie betrekt al decennia lang zelf haar drinkwater rechtstreeks uit Wallonië
en is tegelijk de grootste vervuiler van het Scheldebekken. Uit het rapport 1975 van
het C.L.W. (Centrum tegen Lucht- en Waterverontreiniging van de stad en de
provincie Antwerpen) blijkt dat de vervuilende belasting van Brussel (langs de Zenne
en de Rupel)

2

Cfr. H. Jans, Leefmilieuproblemen in enkele Oostbloklanden, in Streven, feb. 1975, blz.
398-409.
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5 tot 7 miljoen zogeheten inwoners-equivalenten bedraagt met pieken van 13 tot
14 miljoen. Waar de gemiddelde verontreinigingsgraad van het Vlaamse
2

Scheldebekken (Brussel inbegrepen) 1.095 inwoners-equivalenten per km bedraagt,
2

haalt Brussel met 8.762 I.E. per km de hoogste waarde van het hele land. Het
enige wat de hoofdstad daartegen ondernomen heeft - in tegenstelling met Antwerpen
waar men ten minste met de bouw van een aantal zuiveringsinstallaties begonnen
is - is de systematische overwelving van de tot spotgoedkope riool gedegradeerde
Zenne-rivier, om de eigen inwoners het onverkwikkelijke zicht en de volkomen
ondragelijke stank van die ‘cloaca maxima’ te besparen. Op korte of lange termijn
3
is door de hoofdstad geen enkel waterzuiverend initiatief gepland. Er hangt dus
nog een nieuw en onverkwikkelijk conflict in de lucht, wanneer Nederland zal blijven
aandringen op een schonere Westerschelde en de vervuiling door de Brusselse
agglomeratie dan wel ter sprake zal moeten komen. Waarschijnlijk zal dan weer
een beroep worden gedaan op de nationale solidariteit om iedereen te laten mee
betalen. Voorlopig blijft het zo dat, alle slogans ten spijt, de (grootste) vervuiler niet
betaalt.
Aan de waterverdragen tussen België en Nederland zitten nog twee andere
problemen vast, het eerste van juridische, het tweede van overwegend ecologische
aard.
Minister Gol wees op een volkomen nieuw en voor hem onaanvaardbaar juridisch
aspect van de geplande overeenkomst. Nederland en België zouden paritair
vertegenwoordigd zijn in de Commissie die op het naleven van de verplichtingen
moet toezien en met name de vereiste zuiverheid van het Maaswater controleert
en waarborgt. Het buitenland - aldus een hevig verontwaardigde heer Gol - zal
inspraak hebben over - eventueel zijn veto kunnen stellen tegen - bepaalde
industrievestigingen in Wallonië die het Maaswater al te zeer zouden vervuilen. Zo'n
commissie is inderdaad een on-gehoorde en vanuit ecologisch standpunt warm toe
te juichen innovatie: nu bestaat er een reële kans dat het internationale Maaswater
schoon blijft.
Die innovatie verwerpen betekent een stap terug op de moeizame en lange weg
naar een Europese eenmaking van het ecologisch beleid, die er toch zal moeten
komen. Voor mijn part mag schoon en bruikbaar water gerust geen prijs hebben,
als én nadat internationaal erkend wordt dat niemand het recht heeft zijn naaste of
zijn verre buur met door hemzelf onbruikbaar gemaakt water op te zadelen. Ik kan
wél de bezorgdheid van minister Gol delen: het waterverdrag mag niet gebruikt en
misbruikt worden om van Wallonië een soort reservaat te maken, waar de bewoners
zich dienen tevreden te stellen met een veel geringer welvaartspeil dan dat van hun
naaste

3

Cfr. H. Jans, Hoe milieubewust zijn de Belgische gemeenten, in Streven, juli 1973, blz.
961-970.
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buren, die wel graag af en toe van hun relatief ongerepte natuur komen genieten.

Stuwmeren
Er zit aan het waterverdrag een veel delicater, ecologisch aspect vast. De
Nederlanders verlangen niet alleen dat het Maaswater schoon blijft, maar dat het
hun altijd met een voldoende (minimum) debiet geleverd wordt. Dat is een eis met
verstrekkende gevolgen. Het Maasdebiet wisselt nogal sterk volgens de seizoenen,
zodat een aantal stuwmeren gepland werden die de bij pieken optredende
waterovervloed opslaan om deze in waterarme perioden vrij te geven. De Waalse
minister Gol is weliswaar een voorstander van dergelijke stuwmeren, maar uitsluitend
voor zover de Waalse economie daar werkelijk nood aan heeft (ook langs de Maas
zijn kerncentrales gepland of reeds in werking). Tegen de ongebreidelde aanleg
van stuwmeren (door verdrinking van vaak prachtige en tot nog toe relatief
verschoond gebleven natuurlijke valleien) bestaat ook in Wallonië vrij veel weerstand
van milieugroepen, voor wie het behoud van hun natuurpatrimonium hoegenaamd
geen Waals-Vlaams probleem is. In de verlichte Waalse en Vlaamse pers werden
deze lieden nogal neerbuigend behandeld als ‘milieujongens’ die zich vastklampen
aan het isolement van hun achtergebleven gebieden. Achter die appreciatie stel ik
een groot vraagteken. Is het inderdaad zo dat wij in België nog wel te veel ‘natuur’
hebben die aan hogere en dringender belangen opgeofferd dient te worden? Mensen
die voor kort nog geherwaardeerd en opgehemeld werden als de behoeders en de
bewakers van onze natuur- en cultuurlandschappen en die tevens verdienden
daarvoor gehonoreerd te worden, worden thans afgeschilderd als stugge
reactionairen die tegen de onvermijdelijke voortuitgang zijn. Tegen de algemeen
verspreide mening in moet ik hier stellen dat kunstmatige meren (overstroomde
natuurlijke valleien) vanuit ecologisch standpunt geen verrijking maar een verarming
van het landschap zijn: het zijn zeer diepe, koude nagenoeg dode wateren met
steile, onbegroeide, nagenoeg levenloze oevers. Ze gelden wel als een toeristische
bezienswaardigheid, maar veel te zien of te beleven is er niet. De kans zit er dik in
dat er weer eens onherstelbare schade aan de natuur wordt toegebracht, omdat
men teveel verlangt van die relatief kleine stroom die Maas heet en te weinig of
niets van de Rijn en de Schelde. Daarbij komt nog dat men het Maasdebiet vaak
ernstig verstoord heeft door natuurlijke en zeer betrouwbare waterleveranciers als
de Hoge Venen door onverstandige ingrepen min of meer droog te leggen.
Waarschijnlijk zijn compromissen en een paar stuwmeren onvermijdelijk geworden,
maar elke overhaasting of enthousiasme omtrent die nood-oplossing ware ten
zeerste misplaatst.
Ik ben mij ervan bewust dat sommige hier gepresenteerde overwegingen
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mij door een aantal Vlamingen niet in dank zullen worden afgenomen. Ik hoor al het
verwijt dat ik de hele kwestie te uitsluitend vanuit de ecologische hoek heb benaderd.
Ik geef dat grif toe, en wens daarbij slechts één opmerking te maken: de ecologie
als wetenschap bij uitstek van de samenhang doorkruist inderdaad op vaak pijnlijke
louter economische (partij-)politieke en ressentimentele benaderingen, waarvan wij
de uitgesproken eenzijdigheid nauwelijks beseffen. Jammer, maar ook in dit geval:
magis amica veritas (ecologica), de ecologische waarheid is mij nog liever.
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Bewustzijnsindustrie in opkomst
De theorie van H.I. Schiller
J. Servaes
Informatie en opinievorming zijn een industrie geworden. ‘Cultuurindustrie’,
‘massacultuur’, ‘bewustzijnsindustrie’ zijn begrippen waarmee we in korte tijd
vertrouwd zijn geraakt, o.m. door de Frankfurter Schule en b.v. de fameuze opstellen
van H.M. Enzensberger Baukasten zur Theorie der Medien en
1
Bewustseins-Industrie. Allerwegen worden pogingen ondernomen om zowel de
maatschappelijke als de sociaal-economische aspecten van opiniebïinvloeding en
-controle door de massamedia te bestuderen.
Vooral de rol van de multinationale ondernemingen daarin en de kwalijke gevolgen
daarvan voor cultuur en bewustzijn worden onder de loep genomen. Ook België en
Nederland hebben enkele figuren geleverd die op dit vlak actief zijn.
De Belgische socioloog Armand Mattelart, die ten tijde van Allende in Chili
werkzaam was en nu aan de Parijse universiteit doceert, laat vooral zien hoe de
informatie en opinievorming in de Derde Wereld beheerst worden door westerse,
vooral Amerikaanse ideologieën en belangen.
Het onderzoek dat onder leiding van de Nederlander Cees Hamelink bij de
Lutheran World Federation in Genève gebeurde, analyseerde vooral de rol van de
multinationals in de internationale communicatie; op het ogenblik werkt Hamelink
aan het Mexicaanse Instituut voor Transnationale Studies (ILET), dat begin
september 1977 de geruchtmakende conferentie ‘Internationale communicatie en
de rol van de Derde Wereld’ in Amsterdam organiseerde.
Een van de meest originele onderzoekers op dit gebied is ongetwijfeld Herbert I.
Schiller, professor in de massacommunicatie aan de universiteit van San Diego
(Californië). De bewustzijnsindustrie, zegt Enzensberger, is ‘een recent, nog in volle
evolutie verkerend en tot nog toe in zijn totaliteit en zijn betekenis nog niet voldoende
onderkend geheel van technische apparaten (media) of instanties, die immateriële
bewustzijnsinhouden produceren

1

H.M. Enzensberger, Baukasten zur Theorie der Medien, in Kurzbuch 20, 1970.
H.M. Enzensberger, Bewusstseins-Industrie, in Einzelheiten I, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1962.
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en reproduceren’. Anderzijds spelen de elektronische massamedia een stuwende
rol in de socio-economische evolutie naar een vergevorderde concentratie en
monopolievorming. Uitgaande van die twee constateringen richt Schillers onderzoek
zich vooral op de monopolisering en commercialisering van de bewustzijns- en
informatievorming. De structuur en de werking van de massamedia worden door
hem onderzocht in relatie met hun belangrijkste componenten: hun economische
en politieke invloed en de manier waarop ze gecontroleerd worden. Hij heeft vooral
de Amerikaanse situatie op het oog, maar aangezien Amerika ook op dit terrein ver
op ons vooruit is, verdient zijn visie ook bij ons de nodige aandacht.

Trouwe dienaren
De eigenaars van de mediakanalen leggen er gewoonlijk de nadruk op dat ze de
trouwe dienaren zijn van de maatschappelijke orde en, in naam van het pluralisme,
alle ideeën en opinies evenredig aan bod laten komen. Volgens Schiller liggen de
zaken wel een ietsje anders. Niet alleen prikt hij de mythe van het pluralisme door,
maar hij wijst ook de ware eigenaars en manipulatoren aan.
Men hangt in de wereld een beeld van de Verenigde Staten op dat geenszins
aan de realiteit beantwoordt. Het verhaal van de arme sloeber die na hard werken
de hoogste treden van de maatschappelijke ladder kan beklimmen, is een sprookje.
De persoonlijke keuzevrijheid, niet alleen maatschappelijk maar ook op het vlak van
informatie en cultuur, is een illusie, die in de hand gewerkt wordt door de rijke
voorraad aan communicatiemiddelen en -mogelijkheden.
In een land met 6700 commerciële radiostations, meer dan 700 commerciële
tv-stations, 1500 kranten, honderden tijdschriften en weekbladen, een
boekenindustrie, een filmindustrie met meer dan 200 premières per jaar, uitgeverijen
met een jaarlijkse omzet van 1 miljard dollar... zou men kun-
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nen denken dat de informatievrijheid gewaarborgd is. Maar men stelt nu vast dat
de ontwikkeling van steeds maar nieuwe informatietechnologieën een toenemende
concentratie en monopolisering tot gevolg heeft. Die heeft er nu al toe geleid dat in
de meeste Amerikaanse steden nog slechts één krant of krantengroep de scepter
zwaait. Op een klein deel van de bevolking na - een bevoorrechte elite die onbeperkt
kan beschikken over de middelen tot nieuwsgaring - blijven de meeste Amerikanen
verstoken van elke informatievrijheid. De materiële en ideologische belangen van
de monopoliebezitters en het monopolistisch karakter van de informatie- en
amusementsindustrie maken uiteenlopende opinies over nationale en internationale
evenementen uiterst schaars.
Een voorbeeld uit de omroepsector. Als ABC (American Broadcasting Company)
met succes een nieuwe serie westerns programmeert, kun je er donder op zeggen
dat NBC (National Broadcasting Company) en CBS (Columbia Broadcasting System)
dezelfde dag op hetzelfde uur eenzelfde programma uitzenden. Kijkdichtheid en
voorkeurscores worden verafgood, want die bepalen het advertentievolume. Onder
de dekmantel van de vrije concurrentie wordt aldus een wezenlijke keuzebeperking
opgelegd: de keuze wordt herleid tot verschillende versies van hetzelfde
programma-pakket.
Niet alleen het amusement, maar ook strikt informatieve programmaonderdelen
lijden onder deze vervlakking. Al het nieuws wordt geleverd door slechts twee
nieuwsagentschappen (AP en UPI), steeds worden dezelfde 40 tophits geplugd.
De paradigmatische waarde van een film als Network
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of een roman Aanwezig van Jerzy Kozinski is niet te onderschatten. Alhoewel er
kwantitatief voldoende mogelijkheden zijn, is er een opvallend kwalitatief gebrek
aan variëteit.
Op Schillers uitvoerig en gedetailleerd onderzoek kan ik hier niet ingaan, maar
zijn conclusie is duidelijk: van pluralisme op het vlak van de communicatie is er in
feite geen sprake. Om de aandacht van het publiek gaande te houden, worden
zowel de nieuwsuitzendingen als de ontspanningsprogramma's beoordeeld naar
hun kijkpopulariteit. Actualiteit wordt zodoende tot amusement gedegradeerd - de
Amerikaanse nieuwsuitzendingen heten trouwens ‘news-show’ - en in programma's
met een culturele inslag worden ontspanningselementen ingevoerd, zodat de
scheidingslijn tussen informatie en ontspanning niet meer te trekken is. Het verschil
tussen realiteit en fictie raakt zoek, en komt bij het publiek als een gemakkelijk te
consumeren ‘vertrost’ totaalbeeld over. De analogie tussen het informatie-apparaat
en de culturele produktie werken een sociale status-quo in de hand en komt bij de
onderzoeker of ontvanger over als een ‘totaliteit’. De massamedia worden aldus
geleidelijk en systematisch onderworpen aan dezelfde marktwetten die het gehele
maatschappelijk stelsel bepalen. Ze zijn afhankelijk van de reclame en, zowel
structureel als financieel, slechts een onderdeel van industriële ondernemingen.
Deels bewust, deels door noodzaak, zijn hun boodschappen - enkele uitzonderingen
daargelaten - er slechts op gericht om de winsten van het privé-kapitaal en de
belangen van de consumptiemaatschappij te consolideren.

Mythe
De mythe van het pluralisme in de massamedia is dus een fabeltje. Het is niet ‘de
maatschappij’, het zijn niet de verdedigers van de democratische idealen noch de
filosofen en intellectuelen die de media in handen hebben. De controle over het
informatie- en ideologisch apparaat in al zijn geledindingen, schrijft Schiller in Mass
Communications and American Empire, is bepaald door de marktwetten van de
kapitalistische economie. Alleen wie kapitaal bezit, heeft de macht en de controle
over de massacommunicatiemiddelen. De leidende gedachte van Schillers werk is
dan ook dat alle radio- en televisie-uitzendingen, alle kranten en tijdschriften, de
gehele cinematografische en literaire produktie in handen zijn van een kleine groep
ondernemers. Van die groep probeert hij een typologie op te stellen. In navolging
van C. Wright-Mills onderzoekt hij hoe de greep op communicatie en informatie in
de V.S. nauw verband houdt met het ‘industrieel-militair complex’. Hij beschrijft zeer
gedetailleerd het militariseringsproces van de telecommunicatie-industrie en toont
aan dat de krachten die het militair-industrieel proces op gang hebben gebracht,
een enorme nevensector hebben voortgebracht: ‘het communicatiecomplex’.
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Van de 50 belangrijkste leveranciers aan het Pentagon zijn er 18 ondernemingen
van elektronica en communicatiemateriaal. Ook het Ministerie van Defensie dringt,
met de goedkeuring van het Congres en het Witte Huis, steeds meer binnen in de
2
sfeer van de politieke communicatie. Volgens Schiller zijn er slechts weinigen die
precies weten hoe groot de militair-industriële invloed is op het informatie-aanbod
voor het publiek, vooral op de kwaliteit van dit aanbod.
In het verlengde van deze vaststelling lijkt het voor de auteur vanzelfsprekend en
logisch, dat deze informatiemonopolies de maatschappelijke statusquo willen
bestendigen en alle facetten van het sociale leven, elke ‘microkosmos’ willen
binnendringen en dirigeren. De informatie die aan deze micro-werelden wordt
doorgespeeld, is onlosmakelijk verbonden met de totale structuur van het sociale
systeem en met haar controlemechanismen. Deze controle is, volgens Schiller, ‘de
weg naar de macht’: de controle over de massamedia is de belangrijkste stap op
weg naar de politieke macht. Deze visie is niet nieuw en werd reeds vaker
geformuleerd, maar Schiller graaft nog dieper. Zijn hypothese is dat de ‘culturele
en informatieve sector’ van de kapitalistische landen in West-Europa, Noord-Amerika
en Japan in de toekomst ‘het kritieke, zoniet het belangrijkste punt zal zijn in de
strijd in de schoot van en tegen het kapitalisme’.
Alhoewel er voor deze zienswijze heel wat te zeggen valt, vindt Petroussenko dat
Schiller het belang van de massamedia overschat, dat van de klassenstrijd
onderschat. Schiller is ervan overtuigd dat de informatieve en culturele component
de eerste plaats in de maatschappelijke bedrijvigheid van de ontwikkelde
kapitalistische industrie zal innemen. ‘Maar naar mijn mening kan een zo absolute
bewering en een dergelijke overschatting van die informatieve en culturele domeinen
de auteur afleiden van de realiteit en hem ertoe brengen een nieuwe mythe in het
3
leven te roepen’.

Manipulatie
Schiller analyseert de Amerikaanse samenleving als een klassenmaatschappij. Hij
laat zien hoe in de historie niet alleen de negers de slachtoffers van de sociale,
economische, politionele onderdrukking zijn geweest, maar daarnaast ook vele
andere groepen: Europese immigranten, vakbondsmilitanten, socialisten, enz. De
steeds en overal terugkerende opsplitsing in ‘winners’ en ‘losers’ bestendigt een
systeem van privé-eigendomsverhoudingen die alle aspecten van het menselijk
bestaan omvatten. Met Paulo Freire (b.v.

2

3

Een grondige en interdisciplinaire analyse van alle facetten van het militair-industrieel complex
vindt men in de door H.I. Schiller en J.D. Phillips samengestelde reader Super-State, University
of Illinois Press, Urbana 1970.
V. Petroussenko, La frontière entre le mythe et la réalité, in Le Journaliste démocratique, nr.
3, 1977.
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Pedagogie van de onderdrukten, blz. 127) gaat hij ervan uit dat regelrechte
onderdrukking plaats maakt voor manipulatie vanaf het ogenblik dat de onderdrukte
groepen zich niet langer louter passief opstellen. Manipulatie wordt dan een geschikt
instrument van sociale controle.
Onder vele andere vormen van manipulatie neemt volgens Schiller de manipulatie
van het bewustzijn in het hedendaagse Amerika de voornaamste plaats in: ‘De
communicatie is vandaag een van de belangrijkste bestanddelen van het
repressie-apparaat geworden’. De media-managers zijn ‘bewustzijnsmanagers’.
Hun boodschappen brengen een valse realiteit over en creëren zodoende een vals
bewustzijn of houden dit in stand.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van een vijftal mythen:
1. de mythe van het individualisme en de persoonlijke keuze;
2. de neutraliteitsmythe;
3. de mythe van de onveranderlijkheid van de menselijke natuur;
4. de mythe van de afwezigheid van sociale conflicten;
5. de mythe van het pluralisme in de media.
Bewust of onbewust nemen de bewustzijnsmanagers het op zich, deze
socio-economische en politieke mythen te verspreiden, die van belang zijn in de
ideologische rechtvaardiging van het bestaande kapitalistische systeem.
1. De idee dat vrijheid een persoonlijke aangelegenheid is en dat de individuele
rechten voorrang moeten krijgen op de collectieve, vormt de sociale grondslag van
de huidige Amerikaanse consumptiemaatschappij. Toch stelt men alom vast dat de
maatschappelijke welvaart ongelijkmatig verdeeld is. De theorie van de soevereiniteit
van de individuele rechten gaat niet op: maatschappij en individu zijn niet te scheiden;
de grondslag van elke cultuur is niet individualistisch, maar ontstaat in de
samenwerking en de overeenstemming tussen mensen. Het concept van de
individuele vrijheid wordt echter gepresenteerd als de enige garantie voor het
menselijk welzijn en biedt dan ook onbeperkte mogelijkheden om het ‘gewijde’
karakter van het privébezit van de produktiemiddelen te rechtvaardigen. De mythen
van de individuele vrijheid en de persoonlijke keuze zijn de voornaamste ideologische
behoeders van het eigendomsbegrip.
2. Steeds echter is men genoodzaakt nieuwe mythen te creëren. Om te
verhinderen dat de burgers zich ervan bewust worden dat ze gemanipuleerd worden,
moeten ze steeds opnieuw worden geprogrammeerd. Hierin speelt de
neutraliteitsmythe een belangrijke rol. Men geeft de burgers de indruk dat het federale
gezag, de massamedia, het onderwijs... neutrale, objectieve, niet-ideologische
instanties zijn, waarvan het enige doel erin bestaat het ‘algemeen belang’ te dienen
en onbevooroordeeld ten dienste te staan van eenieder. Corruptie, chantage,
waarheidsverdraaiing en manipulatie worden afgedaan als menselijke zwakheden
en fouten; zo blijft het systeem, zijn instituties en waarden boven alle kritiek verheven.
3. Hieraan knoopt men de mythe van de onveranderlijkheid van de men-
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selijke natuur vast. De mens is agressief: geweldscènes op de tv tonen dat iedere
dag. Als dat voldoende beklemtoond kan worden, kunnen maatschappelijke
tegenstellingen gemakkelijk afgedaan worden als conflicten die nooit uit de wereld
zijn te helpen: ze wortelen in de menselijke natuur. Sociale conflicten worden
fatalistisch weg-verklaard.
4. De vierde mythe hangt ten nauwste met de vorige samen. Omdat de media
voortdurend conflicten en geweld tonen, wordt het heel moeilijk het beeld te
handhaven van een Amerika als ‘het land met een volmaakte sociale harmonie’.
Op een geraffineerde wijze wordt daarom elk sociaal conflict herleid tot een
individueel probleem. Voor de bewustzijnsmanagers bestaan er geen sociale
conflicten. De grootste tegenstelling - de tegenstelling tussen onderdrukkers en
onderdrukten - wordt zoveel mogelijk doodgezwegen. De aandacht wordt op andere
onderwerpen gericht: in het algemeen op problemen die de middenlagen van de
bevolking betreffen, de sociale strata waartoe iedereen toegang wenst te krijgen.
5. De mythe van het pluralisme van de media neemt volgens Schiller de
belangrijkste plaats in. Ik heb er hierboven al genoeg over gezegd. Door de
feministische uitgeverij Know Inc. wordt ze treffend samengevat: ‘Freedom of the
press belongs to those who own the press’.
Om al deze mythen in het bewustzijn te doen doordringen, worden een tweetal
methoden aangewend: de ‘fragmentatie’ en de ‘vluchtigheid’ (immediacy) van de
informatie. Deze laatste techniek verwijst niet alleen naar de ‘onmiddellijkheid’
waarmee de informatie wordt doorgespeeld, maar duidt ook op de snelheid waarmee
ze in het bewustzijn verdrongen wordt: ‘het ene oor in, het andere weer uit’. De
kranten zijn immers een conglomeraat van bladzijden met artikelen van uiteenlopende
kwaliteit; in tijdschriften en weekbladen worden de teksten verknipt tussen de
advertenties geplaatst; op radio en tv worden programma's onderbroken door
commercials (of omgekeerd) enz. De snelheid waarmee de informatie verspreid
wordt en de ongestructureerdheid waarmee de ontvanger met onderwerpen van
uiteenlopende kwaliteit en kwantiteit wordt overstelpt, dit alles versterkt het
manipulatie-effect eerder dan het af te remmen.

Tegenweer
Toch kunnen al deze bewustzijnsmanipulaties niet verhinderen dat een deel van
het publiek het systeem stilaan begint te doorzien. Schiller meent dat twee groepen
van factoren hiertoe bijdragen. Enerzijds de algemene verslechtering van de
economische en sociale toestand voor tientallen miljoenen Amerikanen, die de
inspanningen van de bewustzijnsmanagers om de aandacht van deze hangende
problemen af te wentelen, ondermijnt; anderzijds een groep factoren die in het intern
proces van het massamediacomplex zelf ligt.
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De groei van de economische sector in het aandeel van de informatieve bedrijvigheid
heeft geleid tot een snelle kwantitatieve toename van personen die Schiller
‘geestesarbeiders’ (knowledge workers) noemt. Deze groep beschikt niet over de
produktiemiddelen en vormt ook geen economisch of politiek onafhankelijke macht.
Maar het feit dat ze over bepaalde voorrechten en vooral professionele ervaring
beschikken, stelt hen in staat een gefundeerde totaalkritiek vanuit het systeem zelf
te formulieren.
Schiller is, net zoals Enzensberger, optimistisch en hoopt dat deze kritische
tendens zich door zal zetten. Hij verwacht veel heil van de oprichting van landelijke
‘informatie-collectieven’, die de bestaande communicatiestructuren moeten
analyseren, kritiseren en demystificeren. In zijn laatste boek vermeldt hij in dit
verband de Nederlandse pogingen op het vlak van journalisteninspraak en
democratisering van de redactiestructuur en de strijd voor een wet op het
persevenwicht in de Duitse Bondsrepubliek.
De analyse van deze ontwikkelingen verdient zeker de aandacht en Schiller
verwacht dat dergelijke processen zullen leiden tot onvermoede actievormen van
deze geesteswerkers tegen hun economische exploitatie - waaronder ze evenzeer
te lijden hebben als onder de controle en politieke machtsgreep op de media.
Momenteel is het nog niet duidelijk of deze groep inderdaad een vernieuwende
invloed kan uitoefenen op het geheel van de massamedia. De schaarse pogingen
die tot nog toe ondernomen werden om economische en politieke rechten op de
media te laten gelden, werden door de bezitters van de informatiekanalen en de
staatsorganen steeds in liberaal-reformistische banen geleid en geneutraliseerd.
Maar de hoop blijft bestaan, dat dezelfde krachten die de V.S. gestuwd hebben tot
het verstgevorderd stadium in de kapitalistische ontwikkeling, tegelijk ook de
mogelijkheden hebben geschapen voor een democratische media- (en maatschappij-)
structuur.

Utopische hoop
Het is H.I. Schillers verdienste, dat hij zowel theoretisch als empirisch heeft
aangetoond dat de communicatietechnologie en de onbeperkte
transmissiemogelijkheden die daaruit voortvloeien, de informatiekloof niet hebben
overbrugd, maar dat we eerder overstelpt worden met een enorme kwantiteit van
4
disfunktionele en gemanipuleerde gegevens. Informatie en
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cultuur zijn in handen gekomen van 1) multinationals, waarvan het enige doel de
winstmaximalisering is, 2) het Ministerie van Defensie met zijn ingebouwde vraag
naar een constante verhoging van de middelen tot externe en interne nationale
veiligheid, en 3) de nationale bureaucraten of bewustzijnsmanagers die ten dienste
staan van beide groepen en zichzelf voorstellen als de neutrale agenten van het
‘algemeen belang’.
Er is geen surplus aan degelijke, betrouwbare en niet-gemanipuleerde informatie,
evenmin als er een overschot is aan goede sociale voorzieningen. Wel zijn er een
massa irrelevante, zinloze, sensationele en triviale items en andere vormen van
‘vervuilde’ culturele expressievormen die de bestaande machtsstructuren bestendigen
en de politieke apathie en desinteresse in de hand werken.
Schillers (utopische?) hoop is gevestigd op de geestesarbeiders, de professionele
werkers in de bewustzijnsindustrie, die - in samenhang met de
economisch-technologische ontwikkelingen - de media in een democratische en
socialiserende richting moeten ombuigen.
Mass Communications and American Empire, Augustus M. Kelly Publishers,
New York 1969
The Mind Managers, Beacon Press, Boston 1973 (Duitse vertaling 1976)
Communication and cultural domination, International Arts and Sciences Press,
New York 1976
Van deze drie werken is het tweede het belangrijkst. Daarnaast publiceert Schiller
vrij regelmatig in tijdschriften en verzamelwerken. De interessantste artikelen zijn:
Authentic National Development versus the free flow of information and the
new communications technology, paper voorgebracht op het internationaal
symposium van The Annenberg School of Communications van The University
of Pennsylvania in 1972
Chile: An End to Cultural Colonialism, in Society, nr. 5, 1972
Die Entwicklungsländer unter dem Einfluss kapitalistischer Medienproduktion,
in Aufermann, Bohrmann und Sülzer (Hrsg.), Gesellschaftliche Kommunikation
und Information, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main, 1973
Mass Media and US Foreign Policy, in Mass Media, Group, Unga Filosofer,
oktober 1974
L'impérialisme culturel, in Le Monde Diplomatique, december 1974
Freedom from the ‘Free Flow’, in Journal of Communications, winter 1974
La libre circulation de l'information et la domination mondiale, in Le Monde
Diplomatique, september 1975
L'information: Helsinki et ses implications, in Le Journaliste démocratique, nr.
3, 1976 (in samenwerking met K. Nordenstreng)
Advertising and international communications, in Instant Research on peace
and violence, nr. 4, 1976
L'aspect matériel de la conscience, in Le Journaliste démocratique, nr. 6, 1976
The mechanism of the industry of consciousness, in Bewustzijnsindustrie,
Studium Generale, Rijksuniversiteit Utrecht, 1976
Genèse des principes de la libre circulation des informations: la domination
imposée à la communication, in Le Journaliste démocratique, nr. 4, 1977
Cultural domination adjusts to the growing demand for a new international
information order, paper voorgebracht op de ILET-conferentie in september
1977 te Amsterdam.
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Na de dood van Mao Tse-toeng
De buitenlandse politiek van China
L.L.S. Bartalits
Volgens Mao Tse-toeng bestaat de wereld uit drie delen: de Volksrepubliek China,
de communistische staten (exclusief de Sovjet-Unie) en de Ontwikkelingslanden
als ‘derde wereld’; als tegenpool de beide supermachten (de ‘eerste wereld’) en
daartussen in als ‘tweede wereld’ de industriële landen. Op het Elfde Congres van
de Chinese Communistische Partij in augustus vorig jaar heeft Hoea Koeofeng deze
theorie tot algemene richtlijn van de buitenlandse politiek van de Chinese
Volksrepubliek verklaard. In Russische politieke kringen te Moskou en in Albanese
politieke kringen te Tirana werd hiertegen al fel protest aangetekend.
In een reusachtig, ruim 35.000 schrifttekens omvattend artikel in de partijen legerkrant
op 1 november 1977, zowel bedoeld als bijdrage tot de viering van de zestigste
verjaardag van de oktoberrevolutie alsook als nieuwe uitdaging aan Moskou, werd
de door voorzitter Mao Tse-toeng in 1974 slechts in grove lijnen geschetste theorie
uitgebouwd tot een analyse van de wereldsituatie en een flexibele diplomatieke
strategie. Hierin wordt niet alleen de wereldbeschouwing van de nieuwe leiding in
Peking uitgebracht, maar ook getoond dat de Volksrepubliek China actief in het
wereldgebeuren wil meespelen.
Mao Tse-toeng had de wereldpolitiek nimmer door een zogenaamde dogmatische
bril bekeken; al in de jaren dertig toonde hij een opmerkelijk gevoel voor internationale
machtsverhoudingen, die hij in zijn strijd voor de verovering van het Chinese
vasteland voor zijn karretje wilde spannen. Een fundamentalistische tweedeling in
goed en kwaad had Mao Tse-toeng nimmer gelegen, en hij vreesde het isolement
als gevolg van een te lang vasthouden aan verouderde fronten.
Na zijn breuk met de Kremlinleiders poogde Mao Tse-toeng de liquidatie van de
beide blokken van de koude oorlog te verklaren, door het plaatsen van de
onafhankelijke staten van Azië en Afrika op één niveau, en de kapitalistische
Westeuropese landen alsmede Japan op een ander niveau. Daaruit ontwikkelde
Mao Tse-toeng na de Amerikaanse terugtocht uit Vietnam de theorie van de Drie
Werelden. Veelzeggend is dat ook Leonid Brezjnev's détente-theorie de nederlaag
van de Verenigde Staten in Vietnam als keer-
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punt beschouwt op het terrein van de internationale betrekkingen en in het bijzonder
in de verhouding tussen beide supermogendheden, doch daaruit veel optimistischer
conclusies trekt dan de Chinese leiders.
De opvolgers van Mao Tse-toeng tonen zich leergierige pupillen. Ook hun theorie
van de Drie Werelden - althans in de huidige vorm - jaagt geen utopische wereld of
een driehoeksevenwicht na. Gezien de snelle veranderingen in de wereld en in het
bijzonder op het terrein van de internationale betrekkingen acht het Chinese artikel
het onmogelijk ‘een vaststaande formule voor de onderscheiding van de politieke
krachten ter wereld vast te leggen’ en derhalve gaat het de opstellers ook niet om
een scherp omlijnde definitie van de Drie Werelden, maar veeleer om een concrete
analyse van de krachten, tegenstellingen en ontwikkelingstendensen binnen elk
van de Drie Werelden en de mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. Daarbij
gaat men ongetwijfeld verder dan Mao Tse-toengs geopolitieke beschouwingswijze
en wordt mede rekening gehouden met economisch-technische ontwikkelingen,
militair potentieel en sociale processen. Doch evenals Mao Tse-toeng stelt men dat
een theorie slechts geldt onder bepaalde voorwaarden.
De nu uitgewerkte theorie van de Drie Werelden wordt voorgesteld als een verdere
ontwikkeling van het marxisme-leninisme. Citaten van Marx tot en met Stalin zijn
bedoeld om de kritiek, dat de theorie onmarxistisch zou zijn, te weerleggen. Natuurlijk,
de begrippen internationaal proletariaat, klassenstrijd en overgang naar het
socialisme komen veelvuldig voor, maar óók wordt toegegeven dat de frontlijn van
de internationale klassenstrijd niet meer duidelijk verloopt, aangezien de
internationale bourgeoisie geen eenheid meer vormt en de arbeidersbeweging van
de ene afsplitsing in de andere valt. De overgang van kapitalisme naar socialisme
in de wereld zal een langdurig en verward proces zijn: Peking is derhalve niet zo
optimistisch.

Geen socialistisch kamp meer
De vorming en liquidatie van beide machtsblokken na 1945 vormt een
hoofdonderdeel van de Chinese theorie, waarin de koude oorlog anders wordt
ingeschat dan door de Amerikanen en de Russen. De Chinese leiders zeggen
bijvoorbeeld dat het ‘socialistische kamp’ niet meer bestaat en dat er ook geen
historische noodzaak bestaat om dat kamp opnieuw te formeren. Onder de huidige
omstandigheden wijst Peking elk leiderschap, alsmede de stichting van een centrum
voor het internationaal proletariaat van de hand.
De Sovjet-Unie wordt boosaardig, avontuurlijk en verraderlijk genoemd, en de
gevaarlijkste bron van een wereldoorlog. De leiders van de Volksrepubliek China
passen Lenins theorie van het imperialisme toe op de
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Sovjet-Unie zelf. Zeer gevaarlijk is het Sovjet-imperialisme omdat het zich van een
socialistisch masker bedient. Wat dit betreft, denken de Chinezen net als de recentste
analyse van het Londense ‘Institute for Strategie Studies’. De Verenigde Staten zijn
volgens de Chinese leiding een neergaande supermacht, maar blijft het machtigste
land in de kapitalistische wereld. Toen de Verenigde Staten zich verstrikten in
Indochina, heeft de Sovjet-Unie de Amerikaanse economie wat kunnen inlopen,
nucleaire pariteit bereikt en wat conventionele bewapening betreft, Amerika zelfs
voorbijgestreefd. Om die reden verwacht Peking dan ook niet zozeer meer
samenwerking tussen Moskou en Washington als wel een voortzetting van hun
rivaliteit, gecentreerd in Europa.
In een economische versterking van West-Europa en Japan en hun toenemende
concurrentie met de Verenigde Staten ziet Peking een belangrijke ontwikkeling.
West-Europa, Japan en Canada behoren volgens de Chinese Drie-Werelden-theorie
tot de tweede wereld, maar nemen een dubbelzinnige positie in: enerzijds lijden zij
onder de chicanes van de beide supermachten, anderzijds buiten zij zelf de
ontwikkelingslanden uit.
De Volksrepubliek China streeft naar een mondiaal verbond tussen de derde en
de tweede tegen de eerste wereld.
Veel woorden worden gebruikt om zo'n bondgenootschap aannemelijk te maken.
De opstellers ignoreren geenszins het Noord-Zuid-conflict noch de geschillen in en
onder de industrielanden, doch zij zien gunstige voorwaarden in een toenadering
tussen de Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden. Ook accepteert
Peking dat de Westeuropese landen en Japan nauwe verbindingen met de Verenigde
Staten onderhouden en tegenover de Sovjet-Unie op de Amerikaanse atoomparaplu
zijn aangewezen.
Sinds kort rekenen de Chinese leiders ook de Oosteuropese landen tot de tweede
wereld en steunen ze hun strijd voor nationale zelfstandigheid. De opstellers durven
zelfs een prognose aan: ‘Een nationale oorlog tegen grootscheepse agressie,
verslaving en volkerenmoord door een supermacht is thans in Europa niet alleen
nog altijd mogelijk en voorstelbaar, maar tevens nog altijd onvermijdelijk, progressief
en revolutionair.’
Heel even tippen de opstellers aan het Eurocommunisme, al wordt het niet bij
name genoemd. In kapitalistische landen ontbreken vooralsnog de voorwaarden
voor een communistische machtsgreep. De revolutionaire arbeidersbeweging bevindt
zich wegens splitsing en revisionistische infiltratie noodgedwongen in een fase van
reorganisatie en krachtenbundeling. Hun taak is het, aldus Peking, tegen de eigen
monopolie-bourgeoisie en vóór democratische rechten en een beter leven te strijden
en in de voorste linie te staan tegen het Sovjet imperialisme.
De Volksrepubliek China en enige socialistische landen vormen volgens de in
Peking ontwikkelde theorie de onwrikbare ruggegraat van de derde wereld, die men
ziet als de ‘hoofdmacht’ tegen de supermogendheden.

Streven. Jaargang 31

738
Twijfel wordt echter uitgesproken of de onafhankelijk geworden ontwikkelingslanden
sterk genoeg zijn tegen de externe bedreiging. De Chinese Volksrepubliek staat
aan de zijde van de derde wereld, maar omdat zij zelf nog aan een gigantische
opbouw bezig is, wenst ze een lange periode van vrede. Afwijkend van de vroeger
wel geventileerde vrees voor een acuut oorlogsgevaar, wordt in het bedoelde Chinese
artikel gesteld dat het mogelijk is een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, indien de
volkeren samengaan of indien er revoluties uitbreken in de Verenigde Staten of in
de Sovjet-Unie. Door onderhandelingen, verdragen en détente kan het oorlogsgevaar
niet verminderd worden. Als voorbeelden geven de Chinese leiders de
Russisch-Amerikaanse SALT-onderhandelingen en de zgn. Sonnenfeld-doctrine,
die kennelijk nog steeds in de Chinese hoofden te Peking rondspookt.

Verkoelde relaties
Bij zijn laatste bezoek aan Peking in september 1977 schijnt de Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken, Cyrus Vance, op een Chinese kettingmijn te zijn gestapt.
Alles leek pais en vrêe, en na zijn terugkomst in Washington gooide president Carter,
met zijn talent voor Self-congratulation, er nog een schepje bovenop: minister Vance's
bezoek aan Peking was ‘zeer succesvol’ en ‘een grote stap voorwaarts’ geweest.
Maar enkele dagen later begonnen de kettingmijnen te ontploffen.
De eerste was nog maar een voetzoeker: in een interview met de New York Times
verklaarde het belangrijkste politburolid van de CCP, Li Hsien-min, zomaar, dat de
Partij- en regeringsleiding van de Volksrepubliek China ‘nogal ongelukkig’ was met
de houding van de regering Carter ten aanzien van Taiwan. Voorts, twee weken na
minister Vance's vertrek uit Peking, blies vice-premier en eveneens belangrijk
politburolid van de CCP, Teng Hsiao-ping, tegenover Associated Press het
Amerikaanse kaartenhuis om: de gesprekken met minister Vance waren een
‘setback’, en het standpunt van minister Vance betekende een terugkomen op de
voorstellen, destijds door president Ford gedaan. De toenmalige Amerikaanse
president, aldus Teng Hsiao-ping, had beloofd alle banden met Taiwan te zullen
verbreken en het veiligheidsverdrag van 1954 te zullen intrekken. Het diplomatiek
geheim nog meer verbrekend onthulde vice-premier Teng Hsiao-ping dat minister
Vance had voorgesteld dat de Verenigde Staten, na de officiële erkenning van de
Volksrepubliek China door de V.S., de relatie met Taiwan zouden blijven
onderhouden door middel van een contactbureau, zoals dat nu in Peking bestaat.
Dat heeft de regering van de Volksrepubliek China verworpen, aldus Teng
Hsiao-ping. Het Chinese ongenoegen werd nogmaals onderstreept een dag later,
toen het Volksdagblad een aanval lanceerde op de Amerikaanse Korea-politiek.
Daarin werden de Verenigde
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Staten beticht van ‘inmenging en obstructie jegens de rechtvaardige zaak van het
Koreaanse volk met betrekking tot de eenwording van het land.’
Gewoonlijk vermijden de Chinezen het daarover te reppen en deze aanval moet
dan ook hard zijn aangekomen bij Amerikanen, die altijd hebben geloofd dat zij het
over Korea tot op zekere hoogte stilzwijgend eens waren met Peking.
Vice-premier Teng Hsiao-ping kwam op dit thema enige dagen later nog terug,
tijdens gesprekken met een Japanse delegatie. Hij verklaarde bij die gelegenheid
dat ‘we cannot permit America to deceive the world on the position of China’. En hij
herhaalde dat naar Chinese opvatting de huidige regering van de Verenigde Staten
tracht onder de toezeggingen van voorgangers uit te komen, en dat was een stap
terug.
De reden voor de Chinese gevoelens van onlust zijn niet moeilijk te geven: het
is sinds kort duidelijk dat president Nixon en zijn minister van buitenlandse zaken,
Kissinger, in 1972 heel dicht zijn gekomen bij de belofte dat de Verenigde Staten
de diplomatieke, politieke, en militaire banden met Taiwan binnen een paar jaar
zouden verbreken. President Ford heeft later ontkend dat hij zelf zich zou hebben
gebonden tot een diplomatieke breuk met Taiwan, maar hij gaf wel toe, de Chinezen
te hebben gezegd een Japanse oplossing van het Taiwan-probleem te overwegen.
De Japanse oplossing houdt in: verbreking van diplomatieke en politieke banden,
met behoud van een handelsmissie in Taipeh. Het nu door minister Vance beoogde
contactbureau staat veel hoger op de diplomatieke ladder.
De Amerikaanse regering kan het excuus niet hanteren, niet op de hoogte te zijn
geweest van de Chinese opvattingen. De Volksrepubliek China heeft herhaaldelijk
haar drie fundamentele eisen laten horen: de Verenigde Staten moeten de
diplomatieke relaties met Taiwan verbreken, het veiligheidsverdrag met de
machthebbers in Taipeh intrekken en alle overgebleven troepen van het eiland
terugtrekken. Maar de Chinese leiders hebben in de maanden vlak voor minister
Vance's bezoek aan Peking nog twee andere condities duidelijk gemaakt: zij
accepteren alleen de volledige diplomatieke breuk tussen Washington en Taipeh
en voorts kan er geen sprake zijn van een Chinese belofte dat ‘bij de bevrijding van
Taiwan geen geweld zal worden gebruikt.’
Men kan zelfs zeggen dat verscheidene Chinese leiders tot het andere uiterste
zijn gegaan.
Een hunner zei een paar maanden geleden, te geloven dat bevrijding van Taiwan
niet mogelijk zal zijn, tenzij het een militaire bevrijding is. Een ander zei rechtuit
tegen Amerikaanse journalisten, dat de Volksrepubliek China Taiwan vreedzaam
wil bevrijden; zou men geweld gebruiken, dan zouden de goeden met de kwaden
vallen. Maar Taiwan is het er niet mee eens, het is bereid tot strijd en dat betekent
dus dat er strijd zal zijn.
Tegen deze achtergrond lijkt het misschien vreemd dat minister Vance in
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september 1977 naar Peking ging met ideeën als die voor een contactbureau. Maar
president Carter, minister Vance en de adviseurs van de president en de regering
hebben misschien gehoopt dat harde taal jegens de Sovjet-Unie een gebrek aan
akkoord over Taiwan zou doen vergeten. Had vice-premier Teng Hsiao-ping zelf
niet eens gezegd dat vergeleken met de Russische dreiging zelfs kwesties als
Taiwan niet meer waren dan een ‘kuikenveertje en een uienschilletje’. In de
Verenigde Staten zijn twee scholen. Volgens de ene kan Amerika het kalm aandoen
met Taiwan, omdat die kwestie laag op de Chinese prioriteiten-lijst zou staan. In die
kringen gelooft men er niet aan dat China zich om die reden van de Verenigde
Staten zou afwenden.
De andere school stelt dat de afgelopen maanden een kritisch keerpunt kunnen
blijken te zijn geweest. Leveren de Verenigde Staten niet spoedig het beloofde in,
dan zal de Volksrepubliek China zich afwenden, de mogelijkheden van een
ontspanning met de Sovjet-Unie gaan onderzoeken en haar positie ten aanzien van
Taiwan verharden. Aanhangers van deze school stellen dat indien het Communiqué
van Sjanghai (1972) niet uitgevoerd wordt, dit betekent dat de Verenigde Staten het
hebben ingetrokken. Misschien bluffen de Chinezen, of zijn zij ‘nijdig’ om puur
tactische redenen. Zeker is in elk geval dat de Amerikaanse onderhandelingspositie
er na minister Vances bezoek aan Peking niet beter op is geworden.

Carter een ‘Chamberlain’
Volgens Peking ‘druipen Carters handen van het bloed’; de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten zitten gevangen in het net dat zij zelf over de gehele wereld
uitgespreid hebben. Maar dit zal binnen afzienbare tijd aan het internationale
proletariaat de kans bieden om de wereld te veroveren. Het is een oud thema van
Mao Tse-toeng, dat een nucleaire oorlog in het voordeel zou zijn van de ware
communisten, omdat deze de kans zouden krijgen om op de puinhopen van de
oude wereld een nieuwe te bouwen. Peking citeert deze uitspraak van Mao Tse-toeng
niet letterlijk, maar verklaart wel dat het uitbreken van een nieuwe oorlog enige
honderden miljoenen mensen zal bekeren tot het socialisme.
Nu mag men, volgens Victor Zorza in International Herald Tribune, 14 december
1977, hieruit niet de conclusie trekken dat de Volksrepubliek China een kernoorlog
wenst. Maar wat in China wel gebeurt is, en het uitvoerig artikel met voetnoten in
het Volksdagblad wijst erop, dat de leiders in Peking zich bezinnen op het buitenlands
beleid, met name op de verhouding tot de Verenigde Staten. Commentaren leggen
er de nadruk op dat de Verenigde Staten geen betrouwbare bondgenoot tegen de
Sovjet-Unie kunnen zijn omdat er militair een groot machtsverschil tussen beide
landen bestaat ten nadele van de Verenigde Staten. Wanneer president Carter
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streeft naar een strategisch evenwicht, dan is dit in feite een capitulatie. De
Kremlinleiders zullen de SALT-besprekingen alleen gebruiken als een rookgordijn
om superioriteit in bewapening te krijgen.
Zelfs West-Europa kan er, aldus Peking, niet zeker van zijn dat Washington te
hulp zal komen bij een aanval van de Sovjet-Unie. En als de Westeuropese landen
niet op de Verenigde Staten kunnen vertrouwen, dan kan de Volksrepubliek China
dat helemaal niet. President Carter's beleid ten opzichte van de Sovjet-Unie wordt
door de Chinese leiders vergeleken met premier Chamberlain's houding in de jaren
1938 en 1939 ten opzichte van Hitler; met andere woorden, de leiders van de
Volksrepubliek China zien een tweede München aan de horizon komen. De
Sovjet-Unie voert een offensieve strategie, terwijl de Verenigde Staten alleen streven
naar bescherming van hun belangen, wat gezien de omvang van de Amerikaanse
belangen in de wereld, niet te verwezenlijken is.
Waarschuwend herinneren de Chinese leiders wel aan de tijd vóór de Tweede
Wereldoorlog, toen de Europese landen, ondanks waarschuwingen van Churchill
en de Gaulle, Duitsland en de Sovjet-Unie door financiële steun in staat stelden zich
tot de tanden te bewapenen; geen enkele ontwapeningsconferentie kon deze landen
tegenhouden. Deze politiek van ‘een tijger fokken’ wordt nu herhaald. Een in
economisch opzicht uitermate zwakke Sovjet-Unie krijgt ‘kolossale’ steun in de vorm
van geld en technische kennis. Daardoor wordt de ‘militaire kracht van de Sovjet-Unie
versterkt’. Kapitalisten uit het Westen, die thans grote winsten hopen te behalen uit
economische samenwerking met de Sovjet-Unie, werken mee aan de zelfmoord
van het Westen.
Hebben de leningen en de steun aan Duitsland, zo vraagt Peking, het Westen
geholpen? De leiders van de Westeuropese landen probeerden met Hitler te
onderhandelen over ontwapening en hielden de ene conferentie na de andere.
Vandaag is het nog ernstiger, beweert men in Peking, met SALT, de
onderhandelingen over troepenvermindering in Europa en de conferenties in Helsinki
en Belgrado.
Oorlog kan niet vermeden worden, aldus Peking, maar wel uitgesteld; maar hier
helpen geen conferenties en overeenkomsten, waar president Carter alles van
verwacht. President Carter heeft zich losgemaakt van de gezamenlijke strijd van de
volkeren van de wereld en daarom lopen de Verenigde Staten de kans ook
aangevallen te worden.

De Russen over China
De Kremlinleiders zijn verdeeld over de vraag hoe men zich tegenover de nieuwe
machthebbers in Peking moet opstellen. De voorstanders van verzoening worden
bestreden door aanhangers van de harde lijn, die geen verdere concessies aan de
opvolgers van Mao Tse-toeng willen doen. De eer-
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ste ronde werd door de gematigden gewonnen. Na de dood van Mao Tse-toeng
brachten de Kremlinleiders de anti-Chinese propagandamachine tot zwijgen en
bood men Peking een modus vivendi aan, waarvoor de Chinezen echter concessies
moesten doen. De nieuwe Chinese leiders werden zó door hun onderlinge
machtsstrijd beziggehouden dat zij de Russische invitatie naast zich neerlegden.
De hardelijners in het Kremlin wonnen de tweede ronde en de propaganda tegen
Peking is inmiddels weer hervat.
Naar alle waarschijnlijkheid is de derde ronde in het Kremlin tussen haviken en
duiven momenteel in volle gang. De gematigden geloven dat bij een afwachtende
houding ten opzichte van de Volksrepubliek China vroeg of laat een doorbraak naar
normalisatie tussen beide landen zal plaatsvinden. Een van de pleitbezorgers van
deze visie is, volgens Victor Zorza in International Herald Tribune, 7 december 1977,
het hoofd van het China-bureau van het Instituut voor Oosterse Studies, Lev
Delyusin, die in nauw contact staat met het ministerie van buitenlandse zaken. De
haviken willen echter geen wissel op de toekomst trekken. In het Tijdschrift voor
Partijgeschiedenis stond in november 1977 te lezen dat veranderingen in de
Volksrepubliek China niet uitgesloten zijn, maar dat de nieuwe leiders ook dan
vasthouden aan een militant Maoïsme.
De opvatting van de hardelijners ten opzichte van China heeft, naar mag worden
verondersteld, voorlopig gewonnen en daarom moeten de gematigden behoedzaam
hun zaak bepleiten. Tot hun belangrijkste woordvoerders behoort de leidende
commentator van de Izwestia, Alexander Bovin. Hij is een voormalig adviseur van
Leonid Breznjev inzake buitenlandse politiek. In juli 1977 schreef hij dat de
machtsstrijd in Peking niet alleen maar een gevolg van persoonlijke tegenstellingen
is, maar vooral ook van botsende politieke visies. Volgens Bovin is het een strijd
tussen adepten van Mao Tse-toeng en een minder radicale groep binnen de Chinese
Communistische Partij die de negatieve effecten van Mao Tse-toengs politieke
testament wil elimineren. Na een herziening van Mao Tse-toengs nalatenschap zal
het politieke systeem van de Volksrepubliek China stabieler zijn, aldus de
commentator van de Izwestia.
Bovin en zijn min of meer invloedrijke medestanders schijnen te geloven in de
opkomst van een Chinees regime waarmee Moskou hoe dan ook zaken kan doen.
Maar daarvoor achten zij het wel noodzakelijk dat door middel van Russische
concessies de positie van de gematigde leiders in Peking wordt versterkt. Victor
Zorza leidt uit de ontwikkelingen in de Volksrepubliek China af dat de huidige
machthebbers in Peking meer belang hechten aan economische ontwikkeling dan
aan bewapening. Indien de Kremlinleiders een gebaar van betekenis maken, zou
dat - naar mag worden verondersteld - tot een vernieuwde relatie tussen de
Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China kunnen leiden. Zo'n ontwikkeling zou paniek
zaaien onder de westerse waarnemers, die geloven dat de Sovjet-Unie, als gevolg
van
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het conflict met de Volksrepubliek China, tot een positie van permanente zwakheid
en kwetsbaarheid is gedoemd.

Peking en Europa
De gedachte dat de Volksrepubliek China en Europa hand in hand zullen gaan om
de Sovjet-Unie te bedreigen, is onderwerp van ernstige Russische bezorgdheid. De
Kremlinleiders zijn gealarmeerd door tekenen die wijzen op Westeuropese leveranties
van vliegtuigen en andere moderne wapens aan de Chinese Volksrepubliek. De
leiders van de Sovjet-Unie zien deze transacties als een voorbode van een mogelijke
alliantie tussen de Westeuropese landen en de Volksrepubliek China met alle
gevaren voor de Russische veiligheid die eruit voortvloeien. De Izwestia wees er
onlangs op dat de Europese Gemeenschap de tweede handelspartner van de
Volksrepubliek China is en dat zij door Peking is uitgenodigd een vijfjarig
handelsakkoord te sluiten. Ook schreef dit blad dat Peking het rechtopstijgende
Harrier-vliegtuig van Engeland en raketten van andere lidstaten van de Europese
Gemeenschap wil kopen. Radio-Moskou heeft Londen gewaarschuwd voor de
‘ernstige consequenties’ van een dergelijke transactie. Deze zender stelde ook de
mogelijke aankoop van andere vliegtuigen door de Volksrepubliek China aan de
orde, zoals 200 Franse Mirages en Westduitse helikopters.
Waarom maken de Russen zich wel druk over mogelijke wapenleveranties door
Westeuropese landen, maar niet over die door de Verenigde Staten? Minister Vance
heeft een dergelijke Amerikaanse handelwijze ‘een grote fout’ genoemd en hij heeft
getracht de Russen op dit punt gerust te stellen. De Kremlinleiders verwelkomden
president Carter's opmerking dat de ontwikkeling van de relaties met Peking niet
ten koste zal gaan van de houding tegenover Moskou. President Carter, aldus
radio-Moskou, beseft dat het tegen elkaar uitspelen van Moskou en Peking als een
boemerang op de Verenigde Staten zou kunnen neerkomen. Zulke Amerikaanse
geruststellingen aan Moskou vallen bij de Chinese leiders echter slecht. Zij zien
daarin aanleiding om Washington in geval van een confrontatie met hun Russische
buren als een onbetrouwbare partner te beschouwen. Onlangs lanceerde Peking
een perscampagne waarin de Verenigde Staten werden gepresenteerd als een
besluiteloze, zelfzuchtige verzoener van het München-type. Het doel van deze
campagne is niet alleen om de Amerikanen te denigreren, maar ook om aan te
tonen dat Peking in zijn buitenlandse politiek meer dan één optie heeft.
In hoeverre bepaalt de theorie van de ‘drie werelden’ het Chinese handelen?
Peking heeft in het verleden de accenten nog al eens verlegd, hetgeen afhankelijk
was van de interne machtsstrijd en de discussie over de richting van het buitenlandse
beleid. De nadruk ligt momenteel op ‘vereniging
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met Europa’. Deze Europese optie wordt in de pers het meest verdedigd, omdat de
leiders ze zien als een tactiek om de Russen onder controle te houden. Indien de
Sovjet-Unie Europa aanvalt, moet ze hoe dan ook met Chinese acties rekening
houden en indien de Volksrepubliek China aangevallen wordt, kan de Sovjet-Unie
Europese maatregelen verwachten.
Maar hoe kunnen de Volksrepubliek China en de Westeuropese landen militair
samenwerken? De Kremlinleiders hebben daarop het antwoord gereed liggen. Zij
zien een rechts-militaire Bondsrepubliek Duitsland als aanvoerder van een verenigd
West-Europa. De Literaire Gazette memoreerde de bezoeken van Westduitse politici
en generaals buiten dienst, die naar de Volksrepubliek China gingen om dat land
als bondgenoot aan te werven. In het Westen en in Peking zijn er ongetwijfeld figuren
die de veiligheid van hun land willen baseren op een anti-Russisch bondgenootschap.
De Kremlinleiders hebben bij herhaling gewaarschuwd dat elk tegen de Sovjet-Unie
gericht akkoord de détente onherstelbare schade zal toebrengen. De Verenigde
Staten hebben deze waarschuwingen ter harte genomen en ook de Westeuropese
landen zullen dat waarschijnlijk doen, ook al verkopen zij wat moderne wapens aan
de Volksrepubliek China. Deze Westeuropese wapenleveranties zullen nauwelijks
genoeg zijn om in de bestaande defensieposities een verschil te maken. De Chinese
Volksrepubliek mag er ook niet op rekenen dat de Westeuropese landen, onder
bedreiging van de Russische atoomraketten, China in geval van een crisis veel
zullen kunnen helpen. Dit zal zorgen baren bij degenen in Peking die toch al
wantrouwend staan tegenover de Europese optie. De fervente verdediging van deze
optie is meer een reactie op bepaalde Chinese leiders die grote vraagtekens plaatsen
bij de geschiktheid van deze tactiek. De kritiek op de Amerikaanse ‘verzoening’ met
Moskou maakt een verschuiving in de richting van een meer gemeenschappelijke
afstemming van de Chinese en Amerikaanse tactiek niet aannemelijk. Beide opties
staan nu onder kritiek en daarom zien sommige Chinese leiders met toenemende
aandacht uit naar tekenen in de pers die wijzen op een derde optie, namelijk
verzoening met de Sovjet-Unie.
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Forum
Het vierde litteken van Geeraerts
In de Amerikaanse bestseller van het einde der jaren '60 I'm OK-you're OK beschrijft
Thomas A. Harris volgende reactie van een kleine jongen uit een gezin van zes.
Omdat hij de kleinste is, komt hij als laatste aan de beurt om na het eten een koek
uit de koekjestrommel te nemen. Hij vindt er nog maar eentje in waarvan bovendien
nog een stukje afgebroken is. Schreiend gooit hij het op de grond en roept: ‘Mijn
koekje is helemaal kapot!’ Uit die reactie van het kind trekt Harris de volgende
conclusie: het kind ervaart een ontgoocheling vaak als een ramp, het verpulvert de
hele koek omdat er één klein stukje ontbreekt of omdat hij niet zo groot en smakelijk
is als de koek van een ander. Iets analoogs kan er gebeuren als een huwelijksrelatie,
de meest gecompliceerde van alle menselijke vormen van relatie, mislukt. Het ‘kind’
kan dan in een van de partners of in beiden de overhand nemen en het huwelijk
doen uiteenspatten wanneer de gebreken aan het licht beginnen te komen. De weg
naar de geestelijke wreedheid kan dan verbazend kort zijn.
In Gangreen 4 wordt een dergelijk proces uiterst gedetailleerd beschreven. Zoals
in de beste traditie van het naturalisme wordt de lezer niets onthouden: noch de
geur van onderbroeken, de dikte van gezwollen voeten of het puffend geluid van
de ademhaling van de zwaarlijvige echtgenote, enz. De ik-figuur in het boek rekent
met zijn vrouw af op dezelfde grondige manier waarmee het boven beschreven kind
zich wreekt voor het hem aangedaan onrecht. De seksuele onvolwassenheid en
het wettische katholicisme van zijn 4 jaar oudere echtgenote vormden het afgebroken
stuk koek dat de ik-figuur nooit heeft willen accepteren. In een poging tot objectivering
van de conflictsituatie zegt de ik-figuur: ‘Een idioot verlangen naar geborgenheid
had me naar het huwelijk gedreven. Misschien eindelijk rust na al dat zogenaamde
gehoereer. Goed verzorgd worden. Met een onopvallende, degelijke, volwassen
vrouw trouwen om samen een succesvolle carrière op te bouwen’ (blz. 44, cursief
van de auteur). Dat de met alle zonden Israëls beladen echtgenote ook geen hele
koek in het huwelijksbed gevonden heeft, zal de lezer wel volkomen duidelijk zijn.
De ik-figuur betekent namelijk zelf ook totaal onrijp voor het huwelijk geweest te zijn
‘om de eenvoudige reden dat een man van vierentwintig meestal slechts een goed
functionerend zoogdiertje is met het bewustzijn van een baviaan, geconditioneerd
door een opvoedingssysteem dat mannen op alles voorbereidt behalve op het leven’
(blz. 161).
Dat die verontschuldigende verklaring van de man ook evenzeer opgaat voor zijn
partner, weigert de ik-figuur halsstarrig in te zien. Daarom zit de onverzettelijkheid
van de echtgenote, haar pertinente weigering om de huwelijkskoek helemaal te
vertrappelen de hoofdfiguur zo dwars. Uit het boek blijkt dat ze koppig blijft
vasthouden dat er nog altijd iets geheel is, dat ze weigert het verleden te zien als
een ‘inwijding’ in de zin van Gangreen 3, waarin de ouders behoor-
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lijk hard door hun superieure zoon werden aangepakt. In Gangreen 4 echter wordt
over hen niets dan goeds gezegd. De vraag kan gesteld worden of in een eventueel
volgend Gangreen-boek een gelijkaardige evolutie in de waardering van zijn
ex-echtgenote zal plaatsvinden. In zijn vorige boeken plaatste Geeraerts sporadisch
een motto boven een van de episoden, thans wordt elk fragment ingeleid door een
citaat uit het Oude Testament of uit een of ander katholiek moraliserend boekje van
25 jaar geleden. Die laatste citaten hebben een duidelijk ironiserende-parodiërende
bedoeling, terwijl de auteur met de eerste aan zijn eigen ervaringen een soort
universeel ‘gewijd’ karakter wenst te geven.
Een onmiskenbaar elitair trekje schuilt in het gebruik van dialectwoorden, die S.
uitsluitend anderen in de mond legt en die niet louter gekozen zijn wegens het
pittoreske effect, maar ook om de afstand te onderstrepen tussen de ik-figuur en
zijn minderwaardige omgeving. Niet zonder zelfspot noteerde de ik-figuur volgende
vinnige repliek uit de mond van zijn ex-echtgenote: ‘Julius Caesar is weer bezig’
(blz. 84). Elk Gangreen-boek is een monument van de veldheer-schrijver opgericht
in het land van de fictie ter herinnering aan een overwinning, ook een
Pyrrhusoverwinning, op zichzelf.
J. Gerits

Boeken bij de bijbel
Na geruime tijd te zijn uitverkocht is thans weer de Bijbel met kanttekeningen in de
1
vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap verkrijgbaar. De verklarende
kanttekeningen zijn soms erg vroom en moraliserend van aard, soms erg
historiserend van karakter, maar gelukkig ook vaak zeer trefzeker in hun uitleg van
de tekst. Zo is bijvoorbeeld ook de inleiding op het boek Genesis van uitstekende
kwaliteit. In de kanttekeningen wordt vaak verwezen naar Bijbelteksten elders en
dit is bijzonder waardevol, aangezien men de Schrift ook in haar ‘organisch’ verband
moet leren lezen. Men denke daarbij aan één der idealen van de reformatoren:
sacra scriptura sui ipsius interpres (de Heilige Schrift legt zichzelf uit). Daarom is
een zogenaamde randconcordance - zoals ook in de roomskatholieke
Willibrordvertaling is gerealiseerd - van eminent belang.

Feestbundels
Aan professor A.R. Hulst werd bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van
het Oude Testament aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bundel opstellen
2
aangeboden door vrienden en collegae. Enerzijds is Hulst zeer actief op het gebied
3
van bijbelvertalen, zowel in Nederland als erbuiten , anderzijds bekleedde hij - van
huis uit filoloog - de leerstoel ‘exegese O.T.’. Op enkele uitzonderingen na zijn de
bijdragen vrij specialistisch en vereisen kennis van het Hebreeuws, in één geval
zelfs van het Ugaritisch. Zeer waardevol vond ik het artikel van E.A. Nida (blz.
1
2
3

Bijbel met kanttekeningen, 8 delen, Bosch & Keuning, Baarn. De delen zijn zowel in één
pakket (8 delen) als afzonderlijk verkrijgbaar. Prijs per deel f 15,-.
Übersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seiner Umwelt. Callenbach,
Nijkerk, 1977, 216 blz. f 75,-.
Hij is lid van het Hebrew Old Testament Text Project dat gesponsored wordt door The United
Bible Societies en is lid van de vertaalcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij
schreef o.a. Old Testament Translation Problems, Leiden, 1960.
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126-134), een der voormannen van bijbelvertaalprojecten voor de Derde Wereld.
Intrigerend was het probleem dat prof. A.S. van der Woude (Groningen) aan de
orde stelt: is er in het boek Deuteronomium sprake van een theologie van de
JHWH-naam.
4
Geheel Nederlandstalig is de bundel die in het najaar van 1977 werd aangeboden

4

B.M.F. van Iersel e.a., Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften, Ambo,
Baarn, 1977, 213 blz. f 24,50.
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aan de Nijmeegse hoogleraar W.K. Grossouw, voor veel gelovigen geen onbekende.
Hoewel alle bijdragen gegroepeerd staan rondom het thema ‘het vertalen van de
Schriften’ is de diversiteit van de geboden artikelen erg groot en ieder die de bundel
ter hand neemt, zal zijn persoonlijke voorkeur uitspreken. Die van mij gaat naar de
bijdrage van prof. C. Brekelmans, die de controverse beschrijft tussen de zgn.
dynamisch-equivalente weergave (o.a. Groot Nieuws voor U) en de zgn. concordante
of idiolecte weergave van een tekst. In het eerste geval zet men de grondtekst zoveel
mogelijk over in ‘hedendaags’ Nederlands, in het andere geval vertaalt men hetzelfde
Hebreeuwse of Griekse woord steeds met hetzelfde Nederlandse woord
(Buber-Rosenzweig, Die Verdeutschung der Schrift). De concordante manier van
6
vertalen wordt met name in Amsterdam gevolgd en verdedigd.
Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Katholieke Theologische
Hogeschool te Amsterdam (KTHA) hebben docenten en (oud)studenten vanuit hun
diverse vakgebieden een blik gegund in de keuken van de theologie: ‘theologie als
7
experiment’. Wie de bundel Proef en Toets (zie Ps. 34:9 en 1 Thess. 5:19-21)
openslaat, wordt geconfronteerd met een groot aanbod uit elk der theologische
disciplines. Naast exegetische opstellen wijs ik op een bijdrage van Piet Hoogeveen
(K.H. Miskotte en de moderne literatuur), gevolgd door een studie over het begrip
‘sacerdos’ van de derde tot de achtste eeuw van Joop Waldram. Bij een
totaaloverzicht van de inhoud realiseer ik mij opeens een klacht van verscheidene
theologiestudenten: er zijn zoveel vakken in de theologie, maar wat hebben ze met
elkaar te maken? Zeker met de invoering van de wet Postumus in het verschiet is
de bundel een goede aanleiding om zich op deze vraag van vele studenten te
bezinnen.

Bijbelse figuren
De eerste koning van Israël, Saul, is onderwerp van een dissertatie die K.A.D.
8
Smelik in augustus 1977 te Amsterdam heeft verdedigd. Om maar direct met de
deur in huis te vallen: de verhalen over Saul - zegt hij - bevatten nauwelijks historisch
betrouwbare berichtgeving. Ten tijde van David was een dergelijke historiografie
nog helemaal niet ontwikkeld. Het belangrijkste bewijs voor deze boude bewering
ontleent Smelik aan de Umwelt van Israël, die in de 11e eeuw v. Chr. opvallend
weinig documenten heeft opgeleverd. Naar analogie hiervan komt de auteur tot de
conclusie dat dús ook Israël niet veel geschreven documentatie in die tijd heeft
gekend. Helaas heeft het archeologencongres dat eind november in Tübingen werd
gehouden, juist als resultaat opgeleverd dat er wel degelijk documenten uit die tijd
bewaard zijn gebleven.
Wat is er dan wél aan de hand in de verhalen over Saul? Geen historie - zegt
Smelik - maar een brok paranetische literatuur, een profetische reflexie op Israëls
voorgeschiedenis. Om dit aan te tonen analyseert hij 1 Sam. 9-31, waarin naar zijn
zeggen ‘niets teveel staat’. Slechts 2 passages (1 Sam. 14:47-52 en 2 Sam. 1:19-27)
5

Men denke aan de boekjes Innerlijk leven, Spectrum, Utrecht, 1947 en Bijbelse vroomheid,
6

6
7
8

Spectrum, Utrecht, 1964 (aula 153). Grossouw vertaalde ook de brieven van Paulus voor
de Willibrordvertaling en schreef een commentaar op de brief aan de Galaten, Romen en
Zn., 1974, 204 blz.
Beide methoden zijn toegepast op het boek Ruth. Zie Streven 28 (1975), blz. 1049.
W. Beuken e.a., Proef & Toets. Theologie als experiment. De Horstink, 1977, 298 blz. f 20,-.
K.A.D. Smelik, Saul, de voorstelling van Israëls eerste koning in de Masoretische tekst van
het Oude Testament, Uitgeverij P.E.T., Amsterdam, 1977, 293 blz. f 32,50.
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bevatten echt historisch betrouwbaar materiaal. Smelik acht derhalve de tijd van de
Babylonische Ballingschap (586-538 v. Chr.) de ontstaanstijd van de Saul-verhalen.
Naar mijn mening bevat het proefschrift teveel onbewezen argumenten voor deze
stelling, maar het is hier niet de plaats om deze detailkwesties te bespreken. Kortom,
deze dissertatie heeft mij - hoe boeiend zij
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ook geschreven moge zijn - niet kunnen overtuigen.
9
Wat precies de bedoeling is van het boek over Jozua is mij niet duidelijk geworden.
Enerzijds krijgen we het beeld voorgeschoteld van een bijbels figuur die alles heeft
meegemaakt zoals het in de verhalen beschreven staat; anderzijds worden deze
beschouwingen verbonden met aansporingen tot de christen van nu om beter te
geloven dan de Israëlieten van toen. Met geen woord wordt gerept over de talloze
historische raadsels die het boek Jozua oproept. De inname van Jericho wordt
zonder blikken of blozen beschreven, alsof de auteur zelf voorop liep, terwijl ieder
die zich beroepshalve met de Schrift bezighoudt, weet dat Jericho al in puin lag toen
10
het volk Israël het beloofde land binnentrok.
11
Van uitstekende kwaliteit is de inleiding op de profeet Jeremia , vooreerst omdat
dit boekje ‘de lezing en bestudering van het oudtestamentische boek Jeremia niet
wil vervangen, maar een begeleidende hulp daartoe zijn’ (blz. 7). Men moet dus de
bijbeltekst voor zich nemen om aan deze inleiding van W. Holladay iets te hebben.
Door de bijzonder prettige wijze van schrijven én de systematische aanpak van de
problemen kan ik dit boekje van harte aanbevelen. Op één detailpunt echter wil ik
kritiek leveren: de datering van Jeremia's roeping. Vrij unaniem is men van mening
dat dit in het jaar 627 of 626 heeft plaatsgevonden (Jer. 1:3). Holladay echter meent
dat het jaar 621 veel beter uitkomt binnen het boek als geheel (blz. 17, 19), en even
later valt hij dan zichzelf aan door het jaar 609 v. Chr. als jaar van Jeremia's roeping
aan te nemen. Bovendien begrijp ik niet hoe 609 v. Chr. ‘eerder’ is dan 627 v. Chr.
(blz. 17). Maar deze chronologische kwestie is van ondergeschikt belang voor de
werkelijk goede tekstanalyse die de auteur weet te bieden.

Bijbelse thema's
Wanneer er gesproken wordt over God als Schepper, gaan onze gedachten als
vanzelf uit naar de oorsprong van hemel en aarde en naar het ontstaan van de
mens. Twee hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam (een dogmaticus en
12
een oudtestamenticus) stellen vast dat wij God als Schepper in het heden niet zo
goed zien zitten (blz. 11). Het gaat dan met name om de woorden in het heden. Dit
beslissende aspect van JHWH laten zij in hun gezamenlijke publikatie - voortgekomen
uit een doctoraalcollege - naar boven komen, op een wijze die tegen het meditatieve
aan ligt. Zo blijkt o.a. dat het geloof in God de Schepper niet van meet af aan
uitdrukkelijk in de geschiedenis van Israëls godsdienst heeft meegespeeld. Pas laat
(ongeveer ten tijde van de ballingschap) heeft het scheppingsgeloof een beslissende,
maar geen centrale betekenis gekregen (Gen. 1; Jes. 40-55). Het hele boekje door
wordt de lezer geconfronteerd met het bijbels gegeven dat wie schepping, schepsel
zegt, met de neus wordt gedrukt op de bevrijdingsgeschiedenis van Israël.
‘Het volk Israël werd geschapen bij de Rietzee, toen het door de dood werd
heengehaald. Met het oog op dit volk en zijn messias werden hemel en aarde
geschapen’ (blz. 93). Hoewel mijns inziens door de fraaie taal nogal een en ander
9
10
11
12

Francis A. Schaeffer, Josua - Gott will retten, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1977, 182 blz.
DM 16,80.
H. und M. Weippert, Jericho in der Eisenzeit, in: Z.D.P.V. 92 (1976), blz. 105-148; zie ook
het artikel Jericho in Die Bibel und ihre Welt, Band 3, blz. 713-720 of in een ander Bijbellexicon.
William Holladay, Jeremia, profeet die nóg spreekt, Vlaamse Bijbelstichting/Katholieke
Bijbelstichting, Leuven/Boxtel, 1977, 133 blz. f 17,25.
E.J. Beker/K.A. Deurloo, Het begin in ons midden. Aspecten van bijbels scheppingsgeloof.
Ten Have, Baarn, 1977, 115 blz. f 14,50.
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wordt omzeild, drukt het boekje ons wel met de neus op de Schrift én op ons eigen
Godsbeeld. Ook vraag ik mij af waarom elke vorm van een bibliografie of een
literatuurverwijzing ontbreekt.
Pater Joachim Becker heeft al verschillende boeken geschreven die bepaalde
exegetische probleemvelden pogen sa-
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men te vatten. Thans heeft hij met een boekje over de messiasverwachting in het
14
Oude Testament weer een heleboel vraagstukken en een zee van literatuur
bijeengegaard en samengevat. Enkele van zijn conclusies zijn het waard nu al
verklapt te worden: het absoluut gebruik ‘de messias’ komt nergens in het O.T. voor.
Om al vóór de ballingschap te spreken van messianisme is volgens Becker een
contradictie, aangezien de heilskoning (de door God gezalfde over het volk) nog
present is. Pas ná de ballingschap keert het getij, maar dan duurt het nog tot ver in
de 2e eeuw v. Chr. voordat er echt sprake is van een messiaans heilsfiguur van
koninklijke bloede, uit het geslacht van David. Becker heeft een oud probleem - de
Christusverwachting in het O.T. - weer van stal gehaald, maar - en hier verschilt
zijn boekje van vele andere - op een zeer inspirerende wijze, omdat hij enigszins
provocerend allerlei historische, theologische en exegetische standpunten aanvalt.
De kortheid van het boekje heeft als voordeel dat de stof overzichtelijk is, als nadeel
dat men zelf veel detailstudie zal moeten verrichten. Voor theologisch geschoolden
uiterst aanbevolen.

Evangelies
In de zgn. A-cyclus van het lectionarium wordt gelezen uit het evangelie van
Mattheüs. Zonder ook maar iets mee te delen over het doel van zijn boek heeft P.
15
Penning de Vries kennelijk op deze zondagse A-cyclus uit Mattheüs willen inhaken.
Soms is de overweging ad rem wat de exegese betreft, soms ook zal men het
voorhoofd fronsen bij bepaalde uitlatingen van de retraiteleider, zoals mij overkwam
in het stuk over de gedaanteverandering (Matth. 17:1-9); oudtestamentisch gesproken
zijn hier wel een paar steekjes gevallen. Ook kloppen de verwijzingen in het boek
naar andere zondagen niet wat de paginering betreft. Van de vier evangelies is dat
van Johannes ongetwijfeld het meest becommentarieerd, waarschijnlijk omdat het
ten opzichte van de synoptici een geheel andere wijze van spreken ontvouwt. Joop
Smit, die o.a. drie en een half jaar de zondagse misboekjes van commentaar voorzag,
16
presenteert zijn boek over het vierde evangelie als een ‘bezinning’, maar is bij elk
van de besproken passages uit Johannes wel erg kort van stof, terwijl dit evangelie
zich zo uitstekend leent voor grote verbindingslijnen én een ontvouwen van de
dubbele bodem die vele teksten bezitten. Wanneer men de auteur kent (uit zijn
cursussen, zijn lezingen en uit andere publikaties) valt dit boekje wel wat tegen.
Welke woorden en begrippen, formuleringen en symbolen spelen eigenlijk een
rol in het verhaal over het Laatste Avondmaal? Op deze belangrijke vraag geeft
17
Adrian Schenker antwoord, doordat hij de bijbelse achtergronden formuleert bij
zaken als: beproeving, hoop, de moord op een onschuldige, de onverwoestbaarheid
van het leven, dood en opstanding, eten en drinken in het Oude Testament, brood,
wijn en olie, de zegen en de tafelgemeenschap, het pèsachfeest, het nieuwe verbond,
13
14
15
16
17

2

Joachim Becker, Israel deutet seine Psalmen (1967 ); Isaias - der Prophet und sein Buch
(1968); Wege der Psalmenexegese (1975).
Joachim Becker, Messiaserwartung im Alten Testament. Stuttgarter Bibelstudien 83,
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1977, 94 blz. DM 12.80.
P. Penning de Vries, s.j., De zondagsevangelies volgens Mattheüs, B. Gottmer,
Nijmegen/Emmaus, Brugge, 1977, 173 blz. f 18,90.
Joop Smit, Volgens Johannes. Bezinning op het vierde evangelie. Gooi en Sticht, Hilversum,
1977, 138 blz. f 17,90.
Adrian Schenker, Das Abendmahl Jesu als Brennpunkt des Alten Testaments, Biblische
Beiträge, 13. Schweizerisches Katholisches Bibelwerk, Fribourg, 1977, 158 blz. SF 18,-.
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de lijdende dienaar van JHWH. Uit deze (onvolledige) opsomming én uit het feit dat
het boek slechts 120 bladzijden telt kan men afleiden dat er teveel informatie wordt
aangesleept; er is geen tijd en ruimte om een en ander enigszins systematisch te
verwerken. Gelukkig is er een uitgebreid notenapparaat achterin het boek, zodat
ieder die dit wenst op elk gewenst detail
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een schat aan gespecialiseerde literatuur kan vinden.

Paulus
Paulus' brieven zijn - op een enkele na - niet meer ‘in’; er gaapt een kloof tussen
onze wereld en de zijne, waarvan hij verwachtte dat deze spoedig ten einde zou
lopen. Om deze ijveraar voor de zaak van Jezus Christus te kunnen begrijpen is
veel geduld en veel informatie nodig: de cultuur van zijn tijd, het geestelijk klimaat,
18
de steden, enz. Deze noodzakelijke achtergronden heeft Lucas Grollenberg in een
leesbaar boekje bijeengezet, aangespoord als hij was door de ervaringen met een
bijbelgroep die een jaar lang brieven van Paulus had gelezen. Een bespreking van
de brief aan Filemon (het briefkaartje van het Nieuwe Testament) ontbreekt en de
belangrijke brief aan de Romeinen komt slechts heel even ter sprake (wegens gebrek
aan tijd of vanwege de gecompliceerde materie?). De argumentatie die de auteur
gebruikt om aan te tonen dat Paulus getrouwd moet zijn geweest (blz. 45-47), doet
nauwelijks serieus aan, maar de rest van het boek wordt van harte aanbevolen, als
het kan in groepsverband en met de brieven van de moeilijke apostel erbij.

Jodendom
Het Onze Vader is het christelijk gebed bij uitstek en vele studies zijn eraan gewijd.
Een bijzonder verrassende invalshoek is die van Pnina Navé, docente judaïstiek in
19
Heidelberg , die telkens een bede uit dit Onze Vader belicht met teksten uit de
Bijbel en uit de grote werken van de joodse overlevering. Dan blijkt dat dit
oerchristelijk gebed op een zeldzaam indrukwekkende wijze tot spreken kan worden
gebracht door levende joodse vroomheid.
W. Zuidema, studiesecretaris voor de joods-christelijke betrekkingen der
Gereformeerde Kerken in Nederland, heeft een bijzonder goed boek geschreven
20
over het jodendom. In dit werk - dat de titel van een zeer centraal gegeven in het
joodse geloof draagt - gaat hij uitvoerig in op de joodse riten en gebruiken, tradities
en feesten, voorwerpen en geschriften, het liturgisch jaar, het leven naar de tora,
21
de holocaust. De huidige dialoog tussen christendom en jodendom die in hoofdstuk
XII ter sprake komt en (terecht) van uiterst kritische kanttekeningen wordt voorzien,
doet rommelig aan en men krijgt de indruk dat de materie nog niet helemaal
bezonken is. Het is de auteur regelrecht uit zijn hart gegrepen en dat kan ook niet
anders gezien zijn functie. Vergeleken met de rest van het boek is dit hoofdstuk
moeilijk leesbaar. Of dit werk ‘het nieuwe handboek voor het joodse geloof’ is (aldus
de uitgever op de achterflap), moet de tijd maar leren. Ik wil het u alvast van harte
aanbevelen.
Het dubbelnummer, waarmee het tijdschrift Ter Herkenning haar vijfde jaargang
afsloot, handelt over ‘traditie en secularisatie’ en is alleszins de moeite van het lezen
18
19
20
21

Lucas Grollenberg, Die moeilijke Paulus, Bosch & Keuning, Baarn, 1977, 115 blz. (nummer
6 van de achtste jaargang van de serie Oekumene). f 9,75.
Pnina Navé, Gij, Onze Vader. Joodse gebeden voor christenen. Katholieke Bijbelstichting,
Boxtel, 1977, 124 blz. f 11,90.
Willem Zuidema, Gods partner. Ontmoeting met het jodendom. Ten Have, Baarn, 1977, 173
blz. f 29,50.
De vernietiging van zes miljoen joden door het nazisme.
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waard. Op alle terreinen van het joodse leven heeft men met deze krachten te
maken, niet in het minst ook op vele gebieden van het israëlitische leven, omdat
(nog) heel veel in de staat Israël bepaald wordt door het joodse geloof. Maar - zo
blijkt - niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend, getuige bijvoorbeeld de letterkunde
in Israël.
Panc Beentjes

22

Ter Herkenning, tijdschrift voor christenen en joden, vijfde jaargang, nr. 5, december 1977.
Boekencentrum, Den Haag. f 25, - per jaar.
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Het Hite Rapport
1

De sub-titel van het Amerikaanse Hiterapport , een nationale studie van de
seksualiteit van de vrouw', suggereert dat men met een gewoon wetenschappelijk
werk te doen heeft. Maar het is dat niet. In tegenstelling tot de gebruikelijke
wetenschappelijke onderzoeksstrategie brengt de auteur zo weinig mogelijk gegevens
onder in categorieën. Die voeren volgens haar van de realiteit weg en doen er
afbreuk aan. Zij publiceert daarom letterlijk de gevoelens en opvattingen van haar
respondenten met de hoop op die manier gemakkelijker aan te knopen bij wat andere
vrouwen in gelijkaardige situaties denken en voelen. Zodoende wil zij bijdragen tot
de bewustmaking en een algemene discussie uitlokken over wat de vrouw op
seksueel gebied wenst en beleeft.
Casussen confronteren de lezer directer met de antwoorden, maar hebben als
nadeel dat wegens hun omvang een selectie noodzakelijk is. Hite brengt een waaier
van verschillende gedragingen en belevenissen rond een zelfde onderwerp samen,
maar zonder vermelding van hun frequentie. Zo krijgt men zelden een kijk op de
relatieve waarde van de aangeboden casussen.
Representatief kan het onderzoek niet genoemd worden. De verspreiding van de
enquêtes is gebeurd via vrouwenweekbladen (vergelijkbaar met Libelle en Het rijk
der vrouw) en enkele lokale kerkbladen. Van de 70.000 verstuurde enquêtes werden
er slechts 3000 beantwoord. Wel is er onder de respondenten een redelijke diversiteit
qua beroepssituatie en een redelijke spreiding qua leeftijd; ook zijn zowat alle regio's
van de VS vertegenwoordigd. Het beantwoorden van zo'n vragenlijst vergt echter
een zekere taalvaardigheid en het al doorbroken hebben van een aantal taboes.
De respondenten waren niet verplicht op alle vragen te reageren. Uit dit alles volgt
dat geen veralgemening mogelijk is en trends moeilijk aan te wijzen zijn.
Wat de bevindingen ons wel leren is dat de vrouw haar seksualiteit niet langer
wil zien als het logische complement en de tegenpool van de seksualiteitsbeleving
van de man. De eis een eigen vrouwelijke seksualiteit te beleven ligt vervat in de
bespreking van een aantal seksuele gedragingen, die telkens een hoofdstuk van
het werk uitmaken.
Wat de masturbatie betreft komen de gegevens van het Hite-rapport niet overeen
met de resultaten van de meeste onderzoeken i.v.m. vrouwelijke seksualiteit waar
het uitgangspunt altijd coïtus en vruchtbaarheid is. 82% van de respondenten zegt
te masturberen en 95% van hen komt zo vrij snel tot orgasme, terwijl maar 40% via
coïtus.
Redenen tot masturberen zijn o.m. de onafhankelijkheid en substitutie van de
partner, de beschikbaarheid van het orgasme als men er behoefte aan heeft, het
leren beleven van seks, een hulp bij intiem contact met de partner.
De meeste vrouwen in het rapport nemen het niet langer dat masturbatie enkel
geoorloofd zou zijn in het bijzijn van de partner. Vrouwelijke seksualiteit blijft dan
beperkt binnen de wederzijdse seksualiteit met de man. Voor de meesten ging of
gaat masturbatie gepaard met schuldgevoelens die zij toeschrijven aan hun
opvoeding, de houding van hun partner of de maatschappelijke depreciatie. Het
orgasme acht de vrouw voor zichzelf belangrijk, dit in tegensteling met wat mannen
en mannelijke wetenschapsmensen hierover vroeger dachten. Toch reageerden de
ondervraagden tegen de huidige trend dat de vrouw bij coïtus een orgasme moet
1

Shere, Hite, The Hite Report, New York/Londen, Macmillan, 1976.
Ned. Vert.: Het Hite Rapport, Wetenschappelijke Uitgeverij - De Arbeiderspers, Amsterdam,
1977, BF 570. Voor verdere lectuur zie: A. Geeraet, Het Hite Rapport, een nationale studie
van de seksualiteit van de vrouw, in Seksuologische Actualiteiten, 1978, nr. 1.
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hebben. Die tendens bekommert zich immers niet om de vrouw, maar wil de man
behagen en strelen in zijn ‘kunnen’.
De opvatting dat een vrouw pas echt vrouw is wanneer ze tot orgasme in staat
is, oefent een sterke sociale druk uit: vrouwen die geen orgasme kennen gaan
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zich niet goed voelen. Vandaar veel gevoelsambiguïteit: men blijft gefrustreerd of
men zoekt hoe eraan te ontsnappen. Sommigen reageren door zich af te zetten
tegen het bestaande bestel; anderen beschouwen het orgasme van hun man als
een surrogaatbevrediging; een derde groep minimaliseert het belang van het
coïtusorgasme en stelt het eigen orgasme veilig tijdens de masturbatie.
Oorzaken van een gebrekkig orgasme tijdens de coïtus zijn volgens de
respondenten het gebrek aan voorspel en aan betrokkenheid op het hele lichaam
wegens de veelal beperkt seksuele opvatting en houding van de man. Verder de
verlegenheid, voortvloeiend uit een verlies van zelfcontrole tijdens het orgasme bij
coïtus met een vreemde partner. Orgasme is binnen het coïtusgedrag van de vrouw
sterk relatie- en intimiteitsgebonden. Andere oorzaken zijn nog het gebrekkig
na-orgasme, de gebrekkige lichamelijke en psychische communicatie tussen man
en vrouw (de partners bespreken zelden de eigen wensen en moeilijkheden) en het
gebrek aan kennis bij de vrouw van haar eigen lichaam wegens haar opvoeding en
schuldgevoelens.
Toch krijgt het coïtusorgasme, indien opgenomen in het geheel van seksuele
contacten en liefdesbetuigingen, een positieve waardering omdat het meer het
gehele lichaam doorstroomt en diffuser en dieper aanvoelt dan het clitorisorgasme
via masturbatie.
Geslachtsbetrekkingen voeren bij 30% meestal en bij 22% zelden tot orgasme,
19% hebben bij coïtus enkel orgasme wanneer het samengaat met clitorisstimulatie,
terwijl 29% nooit orgasme ervaren. Om toch te voldoen aan het cultuurpatroon dat
het orgasme als een ‘must’ bij de coïtus voorschrijft, zegt de helft van de
respondenten het orgasme te simuleren. Ze doen dit én om hun man tevreden te
stellen én om de hun opgedrongen identiteit als vrouw niet te verliezen. Op grond
van deze gegevens besluit de auteur dat het centraal stellen van het coïtusgedrag
in de seksuele relatie kunstmatig en cultuurgebonden is. Zij benadert seksualiteit
hedonistisch en relationeel, en coïtus krijgt voor haar slechts het hoofdaccent in het
voortplantingskader. Insisteren op het coïtusorgasme is, volgens Hite, de vrouw
dwingen zich aan te passen aan een inadequate stimulering. Die druk van buitenuit
en het steeds weer mislukken versterkt de gevoelens van onzekerheid en angst bij
de vrouw.
In verband met clitorisstimulatie en orale seks lezen we dezelfde klachten ten
opzichte van de man. Doorgaans ziet de man dit als voorspel tot de coïtus en slaagt
hij er niet in het lichamelijk contact op zich te beleven als een zinvolle vorm van
communicatie, lust en intieme overgave, hoewel de vrouw dit meestal wel wenst.
Toch benadert de meerderheid der respondenten hun lichaam en vooral hun
geslachtsorganen met gemengde gevoelens. Vele vrouwen wensen cunnilingus
maar vinden tegelijk hun eigen genitaliën afstotelijk, vuil, lelijk. De eng-seksuele en
reproduktieve opvatting van de man, het gebrek aan communicatie tussen de
partners, de verlegenheid bij de vrouw omtrent haar eigen wensen en haar vaak
zeer ambivalente houding ten opzichte van haar eigen seksualiteitsbeleving scheppen
soms een onoverbrugbare kloof tussen de partners. Sommige vrouwen zoeken een
oplossing in lesbische verhoudingen in de hoop dat die meer kans bieden op
liefdesverhoudingen die zowel fysiek als psychisch op de totale persoon gericht
zijn. In dit gericht zijn ligt het accent bij lesbische verhoudingen duidelijk anders dan
in de homoverhoudingen bij mannen.
Het gehele boek door ontkomt men niet aan de indruk dat in de vrouw een
tweestrijd woedt tussen een gevoel van seksuele slavernij en de wil tot seksuele
revolutie. Die ambiguïteit weerspiegelt zich op vele vlakken. Zo houden bv. 87%
van de ondervraagden van vaginale penetratie terwijl slechts 40% hierbij orgasme
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beleeft. Vele vrouwen haten hun man om zijn eigenzinnig gedrag, maar voelen zich
anderzijds gelukkig als ze zijn orgasme kunnen opwekken enz. Dit past volledig in
een cultureel patroon dat gericht is op de onderwerping van de vrouw. Vele vrouwen
zijn bevreesd ‘neen’ te zeggen aan hun partner als coïtusgedrag hen niet bevredigt.
Daardoor voelen ze zich gebruikt en kweken ze haatgevoelens. Seksuele revolutie
wordt door deze vrouwen geïnterpreteerd als een recht op seks buiten het huwelijk.
Seksuele vrijheid binnen het huwelijk betekent voor
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hen niet het recht op seks, zoals vele hedendaagse auteurs beweren, maar het
recht om ‘neen’ te zeggen tegen de seksopvatting van de man. Maar ook hier weer
treden ambivalente gevoelens op, deels wegens hun economische afhankelijkheid
van de man, deels wegens hun gebrek aan eigen identiteit en waardegevoel. Een
ongelijke strijd, lijkt het.

Weinig vrouwen in dit onderzoek willen seks uit puur fysiek plezier, seks
gaat bij hen samen met relatie en liefde. Die houding tegenover seksualiteit
heeft echter weinig baat gevonden bij de zgn. grotere vrijheid door
geboortecontrole, consumptieseks en de verheerlijking van seks als
symbool van de jeugd. Integendeel, geboortecontrole geeft de man nu
nog meer kans om zijn gang te gaan zonder zich om zijn vrouw te
bekommeren. In consumptieseks worden liefde en emoties veelal over
het hoofd gezien. Leeftijd en seks worden als een omgekeerd evenredige
correlatie voorgesteld, waarbij de seks daalt met de stijgende leeftijd. Dit
is niet het geval bij de meeste vrouwen van wie het seksueel genot stijgt
naarmate ze ouder en rijper worden en meer zelfvertrouwen hebben.
Bij een nieuwe definitie van de vrouwelijke seksualiteit wordt niet meer gesproken
van het alleenrecht van de man en de centrale positie van het kind. De aandacht
gaat voornamelijk naar een grotere openheid ten opzichte van het fysiek contact
dat niet noodzakelijk tot coïtus hoeft te leiden. Voor de seksuele verhouding is de
communicatie van gedachten en gevoelens fundamenteel. Dit vraagt een grondige
heropvoeding van de mannen omdat ‘zij niet van aanraken houden tenzij bij seks’
en ‘geen erogene zones kennen buiten de genitaliën’. Omdat vooral via masturbatie
het orgasme aan belang gewonnen heeft, gaat de aandacht in de seksuele
verhouding hoofdzakelijk naar liefde en geborgenheid, die alleen met een partner
te realiseren is. In die visie op een nieuwe vrouwelijke seksualiteit mondt dit rapport
uit.
Orgasme door masturbatie vormt, volgens Hite, voor de vrouw het uitgangspunt
van de seksualiteitsbeleving. Dit gaat in tegen de meer gangbare visies van Kinsey
of Masters en Johnson. Die stellen het coïtusorgasme, waarvan de clitorisstimulatie
deel uitmaakt, centraal. Hite antwoordt hierop dat een dergelijke benadering niet
vanuit de vrouw gedacht is, maar vanuit de bevestiging van het mannelijk ‘kunnen’.
De ongelijkheid tussen de geslachten, die bijna in alle domeinen van de
samenleving tot uiting komt, staat ook de waarachtige seksuele relatie in de weg.
Het gehele boek is één lange aanklacht tegen een mannenmaatschappij die, zonder
gevoel, de eigen prestatiedrang aanbidt. Daaraan wilen de respondenten iets
veranderen.
Op het ethische vlak stelt dit boek het zoeken en ontwerpen van
handelingsstrategieën gericht op meer gelijkheid en een menselijker seksualiteit ter
discussie. Men zou de waarde van dit boek het best alleen vanuit dit standpunt
beschouwen. Vanuit wetenschappelijk standpunt kan, op grond van de gebrekkige
steekproefkeuze en ordening van de resultaten, over de waarde ten opzichte van
de totale populatie vrouwen in Amerika weinig of niets gezegd worden.
Alfons Geeraert
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
Jean-Louis Bory et Guy Hocquenghem, Comment nous appelez-vous
déjà? Ces hommes que l'on dit homosexuels
Calmann-Lévy, Paris, 1977, 237 pp.
Deze veelgelezen Franse romancier, essayist, filmrecensent heeft samen met een
jongere collega (filosofieprofessor te Vincennes, en auteur van het n.m.m. beste
boekje over homoseksualiteit, Le Désir homosexuel, hier besproken) een twee-ledig
boek geproduceerd. In het eerste deel filosofeert en polemiseert J.L. Bory (soms
op erg persoonlijke toon, wat de lectuur ervan levendig maakt): ik had echter niet
de indruk veel nieuws te vernemen. Nu is het ook zo dat het onderwerp ondertussen
uitgeput schijnt geraakt... Hockenghem schrijft een half-didactisch half-fictief opstel;
maar deze mengeling van initiatie en literatuur is weinig geslaagd. Ook de
Genet-ondertoon komt erg ongemakkelijk over. Enkele bondige slotbeschouwingen
in verband met het naam-gebruik getuigen van de linguïstische bekommernissen
die momenteel in Frankrijk alomtegenwoordig zijn (alle takken van de wetenschap
doordringen); maar ook andere taalgebieden, zoals de onze, minder gevoelig voor
woord-manipulatie kunnen er best gebruik van maken.
Eric De Kuyper

Dennis Howitt en Guy Cumberbatch, Massamedia en geweld
(Aula 590), Het Spectrum, Utrecht, 1977, 223 blz., f 13,50
Van tijd tot tijd is het geweld in de massamedia onderwerp van discussie en steeds
duikt dan de bewering op dat er een directe relatie bestaat tussen het getoonde
geweld en de toename van het geweld binnen de samenleving. Daarnaast beweert
men ook met grote stelligheid dat de agressie sterk toeneemt bij de kijkers. Deze
en dergelijke opvattingen worden door beide schrijvers aan een zeer nauwkeurig
onderzoek onderworpen. Na kritische evaluatie van de mogelijke
onderzoeksmethoden en het bestaande onderzoeksmateriaal komen zij tot de
conclusie dat de voornoemde negatieve gevolgen van het geweld in de media niet
of bijna niet aantoonbaar zijn. Toch bouwen zij enige reserves in ten aanzien van
deze uitspraak. In de eerste plaats hebben zij zich hoofdzakelijk beperkt tot zgn.
fictioneel geweld, d.w.z. zij hebben de effecten gemeten van de gewelds- of
agressiegevolgen in hypothetische situaties (Tom and Jerry films, politieseries e.d.)
maar geen studie verricht naar de effecten van newsreel materiaal of documentaires.
Een belangrijke barrière bij het ervaren van geweld als echt is immers de mate
waarin men een situatie als echt ervaart dan wel overtuigd is dat een dergelijke
situatie ook werkelijk voorkomt. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor een
bestudering van het thema binnen een sociale context: zij menen n.l. dat voor een
juiste beantwoording van de vraag naar het stimuleren van het geweld door de
massamedia het noodzakelijk is eerst na te gaan wat de functies zijn van deze
massamedia binnen de samenleving.
F. Nieuwenhof
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Sociale wetenschappen
Prof. Dr. C.J. Rijnvos, Democratie en vakbeweging; een kritische studie
over de Nederlandse Werknemersorganisatie.
H.E. Stenfert Kroese, Leiden 1977, 154 blz., f 29,50
De auteur heeft, zoals de achterflap vermeldt, in ruime mate ervaring opgedaan
binnen de K.A.J., het A.C. de Bruyn-Instituut en de R.K. landarbeidersbond ‘St.
Deuxdedit’ en de Coöp-Nederland. De heer Rijnvos heeft zich blijkens zijn publikatie
geïdentificeerd met de specifieke politieke ‘middenpositie’ die de vroegere Katholieke
Volkspartij typeerde: geklemd tussen werkgevers- en werknemersbelangen wordt
het sociale conflict opgelost op basis van harmonietheorieën die kerkelijk
gesanctioneerd werden in Pauselijke encyclieken zoals Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno. Hij verzet zich fel tegen radicale maatschappijvisies, zoals
o.m. de marxistische die uitgaan van klassenstrijd het produktiesysteem als zodanig
kritiseren en streven naar radicale veranderingen. Hij signaleert vanuit deze visie
het aanpassingsproces binnen de Nederlandse sociaaldemocratie en voelt zich
daaraan in zekere zin verwant, al verwijt hij deze groepering ook het koesteren van
de kloof tussen ideaal en werkelijkheid. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat hij
zich zeer geprikkeld toont over het werk van Harmsen en Reinalda voor de bevrijding
van de arbeid. Terwijl Rijnvos de periode van de geleide loonpolitiek prijst en daarin
aanwijzingen ziet voor een positieve tendens binnen de vakbeweging, wijzen
Harmsen en Reinalda deze politiek radicaal van de hand. Rijnvos kan een zeker
corporatisme verweten worden, een visie die de samenleving als mystieke grootheid
beschouwt en haar geledingen, ‘de corpora’, opvat als organische grootheden
dienstbaar en onderling geschikt en afhankelijk. Alleen, met die ‘mystieke eenheid’
heeft hij het natuurlijk moeilijk in een samenleving die pluriform is en niet langer van
top tot teen doordrenkt met Christelijke, resp. Roomskatholieke opvattingen van de
oude snit. Enerzijds verdedigt hij ‘het realisme’ en ‘de realistische politiek’, hetgeen
betekent dat de vakbonden het bestaande maatschappelijke stelsel dienen te
accepteren en geen eisen moeten stellen die het systeem in gevaar kunnen brengen.
Terwijl hij aan de andere kant een geseculariseerde on-christelijke staat een gevaar
vindt. Natuurlijk formuleert Rijnvos voorzichtig: ‘Als de huidige maatschappij niet
steunt op de vóórondersteld enigjuiste fundamenten voor het samenleven, zal deze
door degenen die kiezen voor de weg terug, nogal ongenuanceerd worden
veroordeeld.
Daarbij plaatst de criticus zichzelf - dat is althans de intentie - op basis van
beginselen, welke hij geloofsmatig aanvaardt, tegenover de bestaande samenleving.
Dat is slechts hypothetisch mogelijk want wij kunnen ons niet begeven buiten de
sociaal-economische realiteit’.
Een geheel ander probleem, nl. de democratie binnen de vakbeweging, speelt in
het boek eveneens een belangrijke rol. In feite behandelt hij de problematiek die al
door Robert Michels aan de orde werd gesteld in zijn boek Zur Soziologie des
Parteiwesens in der Moderne Demokratie (1925).
Rijnvos preekt in zijn beschouwing de passie als hij schrijft over autoritaire
leerstelligen tendensen vanuit een achtergrond die nimmer verborgen heeft dat er
zoiets als leergezag bestaat, en bovendien een bevelsverhouding in de eigen
kerkelijke organisatie handhaaft. Daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost.
Maar het is in de eerste plaats de vraag of een belangen-, resp. strijdorganisatie
wel zonder anti-democratische ontwikkelingen en tendensen kan bestaan (zonder
overigens de leninistische visie te onderschrijven) en in de tweede plaats blijft het
voorshands een discussiepunt of de democratie van 19e-eeuwse snit, geboren uit
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de emancipatiestrijd van het burgerdom, nu plotseling een natuurlijk ideologisch
wenselijk doel moet worden voor de politieke strijd van de vakbeweging.
F. Nieuwenhof
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Bernward Wember, Wie informiert ist das Fernsehen?
List Verlag, München, 1976, (geïll.), DM. 14, Erich Strassner, Nachrichten
(Kritische Information 31) Wilhelm Fink Verlag, München, 1975, 275 pp.,
DM. 19,80
Hanno Beth, Harry Pross, Einführung in die
Kommunikationswissenschaft
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 1976, 127 pp., DM. 18,80
M. Auwärter, E. Kirsch, M. Schröter (Hrsg.), Seminar: Kommunikation,
Interaktion, Identität.
(st. w. 156) Suhrkamp Verlag, S. Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt
a/M, 1976, 405 pp., DM. 14,Dit is het protocol van een televisie-uitzending waarin socioloog Wember, aan de
hand van een enkele nauwgezette analyse van één informatiesequens over Ierland,
tot het - voor hem - verrassende besluit kwam dat het medium ‘niet of slecht’
informeert. Deze constatatie schijnt S. helemaal van zijn stuk gebracht te hebben;
wat trouwens geenszins moet verbazen vermits zijn collega's specialisten ter zake
ook nog altijd blijven doen alsof het medium wel degelijk informeert (en ook: al
spreken hun eigen cijfers en bevindingen dat tegen, cfr. de reader van E. Strassner).
S. doet dus alsof hij wereldschokkende dingen heeft (heeft hij dan nooit McLuhan
gelezen toen hij jong was?), maar blijft toch maar volhouden dat het de taak, plicht,
opdracht is van de televisie te informeren. S. toont dan in een potsierlijk hoofdstukje
hoe je wél degelijk goed zou kunnen informeren via het medium. Als het allemaal
niet zo ernstig bedoeld was zou men om deze verwaandheid kunnen schertsen,
maar het neemt zelf nog pseudo-wetenschappelijke allures aan. Dit boekje zal door
latere generaties kunnen gelezen worden als merkwaardig document: hoe de
specialisten tijdens de jaren zestig/zeventig een totaal vertrokken beeld hadden van
datgene wat ze pretendeerden te kennen.
De reader door E. Strassner samengesteld is vanzelfsprekend in dezelfde
strekking: een overschatting van de informatie, een totale oninteresse voor wat met
die ‘informatie’ gebeurt in en door de media (want het gaat hier niet enkel om de
televisie, maar ook om de radio en de pers). Een hoofdstukje over de ‘dramaturgie’
van het nieuws (door K.P. Dencker) zet het alomgeldende informatie-positivisme
op zachte wijze in vraag: wat meteen in deze context erg origineel en gewaagd
aandoet.
Het probleem (één van de problemen..) is dat de theoretische overgang van
algemene communicatiewetenschap naar specifieke media-analyse of theorie, nooit
op overtuigende - homogene - wijze geschiedt. Een illustratie hierover is het boekje
van Beth en Pross, waar lezenswaardige dingen gezegd worden over communicatie
(vnl. dan door Pross in het laatste deel), maar waar het gebrekkig wordt wanneer
de media dienen onderzocht te worden. In een eerste deel wordt een korte
geschiedenis van de communicatiewetenschappen in Duitsland geschetst (door H.
Beth) en worden de mérites van H. Pross (een meer humanistische
communicatiewetenschap) afgewogen tegen die van F. Dröge (een meer
marxistische). Van de drie besproken werken is dit het (althans voor een deel, want
de marxistische uitwijkingen lijken me erg dubieus) minst krampachtige.
De communicatie waar in deze reader (Seminar...) sprake van is, is van een totaal
andere geaardheid. Vnl. natuurlijk omdat de schrijvers het fenomeen benaderen
vanuit een interactioneel en interpersoonlijk systeem, zoals dat met het meeste
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succes bestudeerd is door Erving Goffman (hier vertegenwoordigd met een artikel
over ‘bevestigende ruilhandelingen’). Het merendeel der bijdragen is van
Amerikaanse oorsprong en op een gelukkige wijze kritisch-behavioristisch van
aanpak. De Duitse bijdragen, o.m. die van N. Luhman (Einfache Sozialsysteme)
moeten niet onderdoen voor de Angelsaksische modellen, al hebben ze doorgaans
meer aandacht voor het constitueren van de identiteit (het tweede deel van het
werk). Grondige en uitvoerige biobliografie vult elk hoofdstuk aan, zodat dit een
werkelijk nuttige publikatie geworden is.
Eric De Kuyper

Geschiedenis
H.J.A. Hofland, Hans Keller, Hans Verhagen, Vastberaden maar soepel
en met mate. Herinneringen aan Nederland 1938-1948.
Contact, Amsterdam, 1976, 271 blz., f 24,50.
Deze uitgave bevat de teksten uit de gelijknamige televisiefilm door de VPRO op
15 oktober 1974 uitgezonden. In deze vier uur durende uitzending - de langste
documentatie ooit in Nederland gemaakt - vertelden o.a. een man uit het voormalig
verzet; een ex-SSer; een jood die de concentratiekampen overleefde; een arbeider
die het slachtoffer werd van de Arbeitseinsatz, alsmede een paar figuren uit het
politieke leven over hoe ze geloofden dat deze tien jaren waren geweest.
De interviews werden voorafgegaan door een viertal essays waarin iets werd ge-
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zegd over het probleem van de beeldbuisgeschiedschrijving, de gehanteerde
interview-techniek, die werd ontleend aan de zgn. New Journalism (d.i. (a) het
verhaal vertellen in taferelen i.p.v. een chronologisch-historisch verslag, (b) uitvoerige
realistische, dialogen, (c) de ‘invoelende’ journalist ‘van het mompelende genre’
blijft hierbij steeds op de achtergrond en (d) de lezer/kijker krijgt uitgebreide
inlichtingen over allerlei symbolische détails, de sfeer waarin het gesprek plaats
vindt). Voorts komt in één van de inleidingen de problematiek van de mensen en
hun eigen verleden tot uiting: ‘Het was een veelvoud van waarheden, en dat weer
vermenigvuldigd: de waarheden van toen in de perspectieven van nu (blz. 29). En
tenslotte een stuk over het ontstaan van deze produktie. De film Le Chagrin et la
Pitié van Marcel Ophüls over Clermont-Ferrand tijdens de bezetting stond model
voor deze documentaire. De titel leidde men af van een opmerking van een
onbekende, maar toen vooraanstaand Nederlander uit 1939 over de vooroorlogse
vernieuwing: ‘Geen overhaasting, wél bezinning, maar spoed!’ De periodisering
werd zo gekozen vanwege het feit, dat in '38 de socialisten voor het eerst
regeringsverantwoordelijkheid droegen en omdat in '48 het Nederlands imperium
zijn laatste stuiptrekking beleefde.
Een vertekend beeld? Allicht. Maar wel een uiterst boeiend beeld. Het is te hopen,
dat de tekst van het op 9 oktober 1977 uitgezonden programma De Opkomst schetsen en verhalen uit een Hollands hoogseizoen. Herinneringen aan Nederland
1948-1978 eveneens in boekvorm zal verschijnen.
P.W. Schilpzand

H. Kaufmann, Toledo. Wege und Stätten arabischer Wissenschaft in
Europa
Econ Verlag, Düsseldorf-Wien, 1977, 212 pp., DM 22,Voor iedereen begrijpelijk beschrijft de auteur de plaats en betekenis van de
Arabische cultuur in de Europese geschiedenis. Daarnaast is dit boek een
voortreffelijke reisgids voor die toeristen, die zich voor de historische
bezienswaardigheden interesseren.
L.L.S. Bartalits

Pörtner, Kassette
Op de 65e verjaardag van Rudolf Pörtners werden zijn boeken over ‘Städte und
Stätten der deutschen Geschichte’ door Econ Verlag in een cassette samengesteld.
De cassette houdt de volgende titels in:
Das Römerreich der Deutschen
Bevor die Römer kamen
Die Erben Roms
Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit
Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1977,1864 pp., DM 98,Carl W. Weber, Die Spartaner: Enthüllung einer Legende
Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien 1977, 448 pp., DM 29,50
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De auteur beschrijft in dit boek de opkomst en ondergang van een stadstaat die de
geschiedenis van Europa hoe dan ook tot op heden heeft beïnvloed. Tegelijkertijd
herziet de auteur onze traditionele opvatting over de stadstaat Sparta. De Spartanen
waren namelijk spartaans gedurende de met veel moeite gepaard gaande opbouw
van hun staat. Daarna waren zij net zo levenslustig als alle andere antieke volkeren.
Zij droomden echter van een historische missie van hun stadstaat, hetgeen
uiteindelijk veel heeft bijgedragen tot de ondergang van Sparta.
L.L.S. Bartalits

Biografie
Gustav W. Heinemann, Es gibt schwierige Vaterländer.. Aufsätze und
Reden 1919-1969. Reden und Schriften 3
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977, 385 pp., DM. 38,Heinemann heeft een belangrijke en zeer positieve rol gespeeld in de politiek van
Duitsland. Hij behoorde tot de beperkte groep Duitse politici die zich na 1919
verzetten tegen Dolchstosz Legende, en extremisme van iedere politieke richting
consequent verwiepen en zich na 1945 met niet aflatende ijver inzetten voor de
opbouw van een humane democratie. Nog in de nadagen van zijn ambt als President
van de BRD wees hij met vooruitziende blik op de gevaren die aan een starre
interpretatie van de nieuw verworven democratie verbonden zijn: ‘Ik heb het gevoel
dat in de laatste twintig jaren te weinig aan het democratiseringsproces ge-
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daan is... De voor ons liggende opgaven kunnen niet uitsluitend door “technici van
de macht” opgelost worden. Ik geloof dat de jeugd dit begrepen heeft en dat ze
daarom enige problemen heeft met de houding ten opzichte van democratie... De
jeugd wil meer democratie’.
De politieke nalatenschap van de derde president van de Bondsrepubliek verdient
extra belangstelling, juist in een periode waarin deze Bondsrepubliek onder
toenemende kritiek staat.
F. Nieuwenhof

Miriam J. Benkovitz, Frederick Rolfe: Baron Corvo
Hamish Hamilton, London, 1977, 332 pp., (geïll.), £6,50
Als het waar is dat men voor zijn ambitie en zijn talent gestraft dient te worden, dan
is het levensverhaal van Baron Corvo (1860-1913) erg stichtend. Het is een eindeloze
aaneenschakeling van continue creativiteit die enkel zijn neerslag krijgt in materiële
ellende van het ergste soort, en vijandschap vanwege kennissen... en vrienden.
Hooghartig, extreem, zelfbewust, met onbetwistbaar en origineel talent (vooral na
zijn dood erkend) met een ongehoorde haat-passie-verhouding voor de katholieke
kerk (cfr. zijn Hadrian VII), lijkt het wel of de enige regionen waarin Corvo ‘geslaagd’
is, zijn pederastie was. Voor liefhebbers van curiosa, kunstenaarslevens, en
bohèmiens. Bovendien, een onrechtstreeks vrij pijnlijk en onverkwikkelijk
(onrechtstreeks) beeld van deze periode, waarin individuen gekastijd werden,
wanneer ze niet - zoals andere excentrieken - met hun anders-zijn konden of wilden
paraderen.
Eric De Kuyper

Franziska Gräfin zu Reventlow, Tagebücher 1895-1910
(1702) Fischer Taschenbuch Verlag, 1976, Frankfurt/M., 493 pp., DM.
9,80
Franziska Gräfin zu Reventlow, Briefe 1890-1917
Langen Müller, München, 1975, 598 pp., DM. 28,Jammer dat de uitgeefster deze waardevolle documenten (de ondertitel zou kunnen
luiden: ‘uit het leven van een geëmancipeerde vrouw’) niet grondiger en uitvoeriger
van commentaar voorzien heeft. Nu lijken de dagboeknotities en de brieven te veel
op fragmenten uit een veelbewogen, bohème-achtig en oorspronkelijk leven. Ook
al leest hij beide boeken door elkaar en als aanvulling op elkaar, dan nog moet de
lezer te veel speurderswerk verrichten (wat op zichzelf een aangename bezigheid
kan zijn), dat in dit geval de persoonlijkheid van deze vrouw onvoldoende gestalte
doet krijgen. Jammer, want reeds uit de fragmenten alleen lijkt het ‘leven’ (en het
handelt hier werkelijk om een leven, een tocht door de misères van het bestaan)
van Franziska Reventlow meer dan onze aandacht waard. Al was het maar als
tijdsdocument, de geschiedenis van de vrouwenemancipatie illustrerend.
Eric De Kuyper
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Margarita Wallmann, Les Balcons du Ciel
Robert Laffont, Paris, 1976, 279 pp. (geïll.)
Deze choreografe en opera-regisseuze (geb. 1904), voor de oorlog werkzaam aan
de Weense Opera, de Salzburger Festspiele, daarna ook in Hollywood, en o.a. aan
de Scala, schreef haar mémoires neer op een wijze die je nog nauwelijks voor
mogelijk acht. Het type-beeld van de egocentrische, mondaine ‘kunstenares’ wordt
hier zonder schroom ten voete uit geportretteerd (geen prijs, geen onderscheiding,
geen lofbetuiging wordt de lezer gespaard)! Akelige lectuur.
Eric De Kuyper

Wijsbegeerte
J. van Heerden, Tussen psychologie en filosofie, essays
Boom, Meppel, 1977, 132 blz., f 19,50
Tien kritische essays met een inleiding, door een filosoof geschreven in een vlotte
stijl. De schrijver heeft veel respect voor de Engelse taalanalytici (Austin,
Wittgenstein, Ryle maar ook Ayer). Hij tracht Freud te plaatsen en stelt het begrip
‘projectie’ tegenover ‘veronderstellen’. Hij wijdt een hoofdstuk aan het
Oedipus-complex als projectie. Naar aanleiding van Sartre's blik wijst hij op diens
eenzijdigheid in zijn analyse.
In het laatste essay over wetenschap en
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maatschappij gooit de schrijver wat gemakkelijk het Marxisme weg.
Leesbaar, amusant en wel instructief, ook voor de niet-filosoof of -psycholoog.
J.H. van Meurs

David Lewis, Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung
(De Gruyter Studienbuch, Grundlagen der Kommunikation), De Gruyter,
Berlin, 1975, 224 pp., DM. 28, Berust de taal op een conventie? is de ‘gemeenplaats’ (term van Lewis zelf!) die S.
onderzoekt. De bedoeling reikt echter verder: zij wil een antwoord geven op
beweringen van Quine en White o.m. in verband met analytische en synthetische
waarheden. Het begrip conventie wordt echter vooraf grondig en uitvoerig bestudeerd
volgens de methoden van de speltheorie (het grootste gedeelte van dit werk handelt
hierover). Ook goed leesbaar voor wie enigszins voelt voor ‘spelletjes’ (in feite gaat
het hier minder om conflictspelen dan om zgn. Koordinationsspiele). Door de
systematische en grondige aanpak kan het heel wat lezers behulpzaam zijn die met
contractuele problemen - in de taal of ‘daarbuiten’ - geconfronteerd worden. Het
tweede deel dat de polemiek met Quine aangaat vergt daarentegen een zekere
logische scholing. Uit het Amerikaans vertaald.
Eric De Kuyper

Martin Jay, Dialektische Phantasie - Die Geschichte der Frankfurter
Schule und des Instituts für Sozialforschung - 1923/1950.
S. Fischer Verlag, 1976, 435 pp.
Schrijver van deze kroniek wil zijn werk niet als een ‘hofbericht’ gelezen zien, en
dat is het beslist ook niet, al weet hij de feitelijke gegevens van de Frankfurter Schule
erg mooi in te passen in de geestelijke stromingen en processen die de leden ervan
doormaakten in het Weimar Duitsland en in hun Amerikaanse exiel-periode. Het
schijnt S. vooral te doen geweest te zijn om de figuur van Horkheimer (die in de
V.S. heel wat minder bekendheid geniet dan bv. Marcuse - het boek verscheen in
het Engels in 1973, en is dus in de eerste plaats voor de Amerikaanse lezers
geschreven) de plaats te geven die hij verdient. S. beschrijft uitvoerig en accuraat,
schildert een hele geestelijke periode, staat aan de kant van zijn onderwerp, maar
mist toch vaak de diepgang die het werk boven het niveau van degelijke intellectuele
geschiedschrijving zou kunnen halen. Ook zo is het toch een lezenswaardig en
waarschijnlijk zelfs nuttig werk. Jammer eigenlijk dat M. Jay meent te moeten
ophouden in 1950 en de overgang en de heraanknoping met Duitsland van twee
van de belangrijkste leden (Horkheimer en Adorno) slechts schetsmatig aangeeft.
Zoals het Duitse voorwoord terecht doet opmerken is de recente geschiedenis van
de ‘Kritische Theorie’ in de BRD nog steeds aan de gang.
Eric De Kuyper

Gérard Raulet (ed.), Utopie, Marxisme selon Ernst Bloch
(Critique de la politique) Payot, Paris, 1976, 331 pp.
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Een aangename en stimulerende reader van vnl. Franse auteurs gewijd aan een
Duitse filosoof. De titel zou doen vermoeden dat het hier grotendeels gaat over
Blochs marxisme, maar dat is niet helemaal het geval. Veel meer aandacht wordt
gewijd aan Blochs utopisme en eschatologische ideeën. Tevens een naar mijn
gevoelen zeer boeiend stuk van Génard Mairet (le code de l'obéissance), een
lezenswaardige schets van de verhouding Bloch-Benjamin van Philippe Ivernel.
Verder nog opstellen van J-F. Lyotard, Levinas, en een ernstige inleiding van G.
Raulet.
Eric De Kuyper

Godsdienst
W. Sandfuchs (hrsg.), Die Gaben des Geistes. Acht Betrachtungen.
Echter Verlag, Würzburg, 1977, 112 blz., DM. 12,80.
Bij een toenemende behoefte en een duidelijker wordende vraag naar een grotere
nadruk op geestelijk leven en spiritualiteit in het christelijk leven van alledag en naast
een grotere beklemtoning van het charisma in de Kerk is aandacht en bezinning op
de heilige Geest Gods en zijn inwerking op de menselijke geest van eminent belang.
Van oudsher in de geschiedenis van de theologie en spiritualiteit wordt
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dit aan de orde gesteld onder de behandeling van het thema ‘de zeven gaven van
de Geest’ ontleend aan een bekende Jesaja-tekst (11, 2v.). Het is voor de
geloofsverdieping van de christen dan ook een geslaagde keuze geweest om deze
gaven van de Geest in een serie radiovoordrachten voor de Beierse radio te laten
behandelen door een achttal vooraanstaande Duitse theologen en schrijvers. Zo
worden achtereenvolgens behandeld de gave van het verstand (K. Lehmann), kennis
(M. Lobkowicz), wijsheid (J. Ratzinger), raad en beleid (A. Urs von Balthassar),
godsvrucht (W. Kasper), ontzag voor God (E. Biser) en sterkte (O. Kooch), terwijl
de Keulse kardinaal Höffner een afsluitende beschouwing geeft over het werken
van de Geest in het leven van de hedendaagse christen.
Het belangrijke onderwerp van altijd geldende actualiteit en de wijze van
bespreking staan er borg voor dat vooral het spirituele en pastorale-praktische
element naar voren wordt gebracht, zodat de verschillende verhandelingen leesbaar
zijn voor de theologisch geïnteresseerde, maar niet-geschoolde lezer, terwijl de
herkenbare relevantie voor de christelijke praktijk duidelijk zichtbaar blijft.
G. Wilkens

Bernhard Welte, Die Würde des Menschen und die Religion. Anfrage
an die Kirche in unsrer Gesellschaft.
Verlag Jozef Knecht, Frankfurt a.M., 1977, 110 blz., f
De bekende Freiburger emeritus-hoogleraar in de filosofie en Heidegger-leerling,
Bernhard Welte, werkt in dit kleine, alleszins leesbare geschrift een aantal lezingen
uit die hij hield in de Hochschulwochen in Salzburg in augustus 1976, over het in
de titel vermelde thema.
Zowel het uiteenvallen van de zolang gegolden samenhang en vervlechting van
godsdienst en maatschappij alsmede de toegenomen zorg voor de menselijke
kwaliteit van het bestaan in een technokratische ingestelde maatschappij brengen
de schrijver tot de hypothese: de moderne cultuur en maatschappij leven gespleten:
zowel op het bewuste vlak, rationeel en autonoom, als op een onbewust niveau van
de religieuze zingeving van het geheel van het bestaan. Het integratieve vermogen
van de godsdienst manifesteert zich slechts op onbewaakte ogenblikken in het
rationele vlak. De twee niveaus zijn van elkaar vervreemd. Dit brengt in de moderne
maatschappij een spanning teweeg ondanks alle successen der rationaliteit, terwijl
signalen van een zingevende energie met moeite aan de oppervlakte komen en
gehoord worden vanwege hun vreemd én betekenisvol karakter.
De opgave van de godsdienst en de christelijke kerk is zich allereerst haar
betrekkelijke minderheidsstatus bewust te worden en dienovereenkomstig tegelijk
zichzelf te blijven. Tevens moet de godsdienst daar waar de maatschappij uit zichzelf
niets meer kan zeggen, die signalen van betekenis laten horen, zoals in
grensgebeurtenissen van geboorte en dood, die de moderne mens weer thuis
brengen in bovenpersoonlijk zinsverband, niet ten laatste door een met de belijdenis
overeenkomende levenspraxis. Tenslotte dient de godsdienst zich terughoudend
te verhouden tegenover alles wat de menselijkheid kwetst door een overvloed aan
rationaliteit en tegelijk zich zo kritisch aandachtig en aanmoedigend met de moderne
maatschappij in te laten dat in een dialoog zoveel voorlaatste woorden worden
gesproken dat het Laatste Woord met brandende lampen tegemoet kan worden
getreden.
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Deze eenvoudige essays bieden een heldere hypothese die voldoende houvast
geeft ter oriëntatie én ter verdere toetsing. Aanbevolen.
G. Wilkens

Herbert Breit u. Klaus-Dieter Nörenberg Hrsg., Festtage. Zur Praxis der
christlichen Rede.
Chr. Kaiser Verlag, München 1975, 216 pp., DM 25. In dit boek zijn een aantal diep gravende en sterk gedokumenteerde studies
verzameld over de moeilijkheden en mogelijkheden van de verkondiging op de grote
christelijke feestdagen. Juist dan staat de predikant (c.q. katecheet) in een steeds
in kracht toenemend spanningsveld: van de ene kant raken de mensen vandaag
steeds verder vervreemd van de eigenlijke inhoud en zin van deze feesten, van de
andere kant toont de ervaring aan dat men juist
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dán mensen kan aanspreken die men verder niet meer kan bereiken in de
verkondiging. Welke faktoren veroorzaken meergenoemde vervreemding, en hoe
moet men de mensen in de verkondiging tegemoettreden om hen weer voor de
diepere zin van deze feesten te (her)winnen: dat is de vraag waarop de studies een
antwoord trachten te geven. De bijdragen in dit boek zijn overzichtelijk geordend:
voor ieder der grote christelijke feesten (Kerstmis, Passietijd, Pasen, Pinksteren)
een studie over de theologische achtergrond van het feest, gevolgd door suggesties
voor de verkondiger om tot een zinvolle behandeling van de hoofdthema's daarin
te komen. In deze tweede bijdrage aan ieder feest wordt dan uitvoerig ingegaan op
de moeilijkheden die de predikant vandaag de dag zal gaan ontmoeten, en hoe hij
daarop in zou kunnen gaan. De meest waardevolle suggestie in deze lijkt mij toch
gelegen in een opmerking van Nörenberg n.a.v. de verkondiging van het
Paasgebeuren: het beste zou toch zijn, wanneer wij deze feesten nog meer werkelijk
vierden, en de nadruk op leer, kritiek op negatieve tendensen, politiek protest,
vermaning, wat meer naar de achtergrond zouden schuiven (blz. 121). Deze studies
zijn uiteraard allereerst gericht tot diegenen die onmiddellijk de verkondiging tot
opdracht hebben (predikanten katecheten, pastorale werkers); maar al diegenen
die zich interesseren voor ontstaan, ontwikkeling in de geschiedenis, volksgebruiken
rond deze feesten, zullen er veel interessante gegevens in vinden.
S. Trooster

Literatuur
Ivo Michiels, Een tuin tussen hond en wolf
De Bezige Bij, Amsterdam, 1977, 184 pp.
In Een tuin tussen hond en wolf knoopt Michiels weer aan bij de oorlogsthematiek
die centraal stond in zijn eerste romans, geschreven vóór Het afscheid (1957). Met
dit laatste vertoont Een tuin tussen hond en wolf structurele en thematische
verwantschap, nl. in de filmische wijze van schrijven en in de motieven van het
wachten en de onzekerheid die Laure pijnigen in Het afscheid en Lieve in zijn laatste
boek. Tweemaal is het hoofdpersonage een vrouw die de gebeurtenissen schijnbaar
passief ondergaat, maar ze in feite actief weet te beheersen.
Ivo Michiels heeft dit boek geschreven als scenario voor een speelfilm die cineast
André Delvaux zal regisseren. In een nawoord wijst S. erop dat de tekst - ook zonder
de nog te maken film - volledig autonoom is. Wat aldus te lezen wordt aangeboden
is wel degelijk een leestekst (samengesteld uit woord-, uit taal-tekens) die de kijktekst
(samengesteld uit beeldtekens) niet louter aankondigt, maar ook heeft ingebouwd
(p. 183).
o

Ivo Michiels ( 1923) heeft dit boek in eerste instantie geschreven voor zijn
generatiegenoten die als jonge volwassenen de Tweede Wereldoorlog ingegaan
zijn. Adriaan, de man van Lieve en verre, idealistische Oostfrontsoldaat, en François,
officier uit het verzet die lange tijd in de kelder van Lieves woning ondergedoken
leeft, vertegenwoordigen de tegengestelde opties waartoe de oorlog uitnodigen kon.
Doordat Lieve, de vrouw die thuis blijft, met heel haar sensibiliteit en haar groot
vermogen om lief te hebben en tegelijk toch kritisch te zijn, de spil vormt van het
verhaal, is het geenszins een boek over wie het gelijk aan zijn kant had en wie niet.
Met woorden en beelden evoceert Michiels het trauma van de oorlog, dat vele van
zijn generatiegenoten nog altijd kwelt onverschillig de kleur die zij bekend hebben:
zwart of wit.
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J. Gerits

Hugo Claus, Jessica!
De Bezige Bij, Amsterdam, 1977, 127 pp., f 17,50
De nieuwe, korte roman van Claus handelt over een tot ver in de nacht uitlopende
avond uit het leven van Paul Bekkers, publiciteitsmanager bij de Groep Neyrinck,
met wie zijn overleden vader geassocieerd was. Afwisselend met de gebeurtenissen
in het flatje van het gezin Bekkers (bestaande uit Paul, Nicole en zoontje Frederik)
wordt een party beschreven ten huize van directeur-generaal Neyrinck n.a.v. de
overkomst uit de States van diens dochter Jessica, met wie Paul een verhouding
gehad heeft. Zij is ondertussen met een Amerikaan getrouwd. De dagdromen van
Paul vormen dan een derde verhaallaag. Jessica! is een satirische groteske.
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Vertrekkend vanuit de realiteit dikt Claus in de verbeelding van zijn hoofdpersonage
de overige personages (zakenlui, minister, tv-mensen) aan tot abnormale proporties.
Een grotesk effect bereikt de auteur o.a. doordat een personage een figuurlijk
bedoelde uitspraak letterlijk gaat nemen. Zo beantwoordt Neyrinck, in de helft van
het boek ongeveer, de vraag van Paul om de hand van zijn dochter Jessica met de
woorden: Over mijn lijk! Waarop Paul kalm een revolver uit zijn zak haalt, Neyrinck
neerschiet en Jessica gijzelt... in zijn dagdroom weliswaar. Maar meteen kan Claus
toch ook weer de buiten-literaire actualiteit in zijn boek binnenhalen. Naast deze
groteske functie duiden Pauls dagdromen ook op een psychisch conflict waarvan
de aard op het einde van de roman expliciet aangeduid wordt. In een dagdroom
ziet Paul zichzelf in de hoerenbuurt een bar binnenstappen. Jessica blijkt er een
kamer te hebben. Als hij pas op haar kamer aangekomen is, komt ook zijn dode
vader binnen. Na een woordenwisseling zegt Paul tot zijn vader: Ga weg, niet mijn
hele leven lang in mijn nek zitten! Alsjeblieft (p. 108). De autoriteit van de vaderfiguur
is duidelijk op Paul blijven wegen, ook na diens dood (andere droomfragmenten
illustreren hetzelfde). Daarom is hij niet in staat zijn eigen verlangens zowel op
professioneel als op seksueel vlak in de realiteit om te zetten en vlucht hij voortdurend
in de illusie van de dagdroom.
Claus heeft Jessica ook al voor het theater bewerkt. Het stuk, door hemzelf
geregisseerd, werd in het najaar '77 in de KVS te Brussel opgevoerd.
J. Gerits

Literatuurwetenschap
H. van der Ent (red.), Literatuur en ethiek.
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1977, 248 pp., f 30,Dietmar Mieth, Epik und Ethik. Eine theologisch-ethische Interpretation
der Josephromane Th. Manns
(Studien zur deutschen Literatur Bd 47), Max Niemeyer, Tübingen, 1976,
237 pp., DM. 48,Norbert Mecklenburg (Hrsg.), Literarische Wertung. Texte zur
Entwicklung der Wertungsdiskussion in der Literatur-wissenschaft
(Deutsche Texte 43), Max Niemeyer, Tübingen-Deutscher Taschenbuch
Verlag, München, 1977, 188 pp., DM. 12,80
Met zo sterk verschillende bijdragers als J. Bomhoff, W. Bronzwaer, O. Jager, C.
Rijnsdorp, P. Roscam Abbing, W. Velema of H. Wage is het niet verwonderlijk dat
dit boek niet tot een sluitend antwoord komt op de vraag of in literatuur de literaire
dan wel de ethische waarde bepalend wordt. Een aantal blijft predikanterig, anderen
wijzen de ethiek een postliteraire functie toe; eigenlijk alleen W. Bronzwaer werkt
met literatuurstructurele gegevens. Ondertussen is de bundel heel zeker belangrijk
alleen al omdat het moralistische standpunt ook in dit milieu niet langer integraal
houdbaar blijkt. Dat valt nog sterker op in Mieths
theologisch-literatuurwetenschappelijke benadering van Th. Manns Joseph-romans.
Hier staat niet de theologische norm voorop die even nagaat of de romancier
behoorlijk te werk is gegaan; integendeel primeert andermaal de autogenesis van
het kunstwerk dat zijn eigen categorieën opbouwt die dan theologisch te duiden
structuuraspecten (esthetisch én inhoudelijk) vertegenwoordigen. Dat deze discussie
over ‘waarde’ van het verschijnsel literatuur niet nieuw is (maar toch weer niet zo
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oud, pakweg een 50 jaar) zet N. Mecklenburg in een schitterende status questionis
uiteen die fundamenteel kan geacht voor elke opiniebenadering in dit vak; de grillige
opstellingslijnen (van pertinent ideologisch gehalte) worden vertegenwoordigd in
principiële stellingen van E. Ermatinger (1928), L. Schücking, W. Kayser, H.-E. Hass,
W. Emrich, G. Wunberg, M. Weitz, E. Hirsch (beide laatsten in het Engels afgedrukt),
E. Staiger, R. Ingarden, M. Wehrli en J. Schulte-Sasse (1975).
C. Tindemans

Günter Waldmann, Kommunikationsästhetik 1. Die Ideologie der
Erzählform
(UTB 525), Wilhelm Fink, München, 1976, 306 pp., DM. 19,80
Wat deze studie zich voorneemt uit te werken is niets minder dan de principes van
de literaire communicatie-esthetica. S. steunt daarbij op een textueel commu-
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nicatiesysteem (wat hij als term beter geschikt acht dan ‘tekst’, een begrip dat
inderdaad eenzijdig uit de linguïstiek stamt maar m.i. bij analogie best te hanteren
valt) en dat vergt explicitatie van zowel ‘tekst’ (interne functionele literariteit) en
‘communicatie’ (voor het eerst een literaire verbijzondering van de pragmatische
categorieën van Luhmann, Habermas en Apel). Hij onderscheidt de niveaus van
pragmatische, literaire, tekstinterne en fictionele communicatie en hij ontwerpt een
basisschema waarin deze 4 niveaus geintegreerd optreden. Wil dit schema
operationeel op concrete esthetische teksten overdraagbaar worden, dan is tevens
reeds een nadere uitwerking nodig van de esthetische significatiestructuur van
vertelteksten. Deze uiteenzetting blijft niet louter speculatief maar wordt reeds
tekstconcreet (aan de hand van het nationaal-socialistische literatuurparadigma)
gedemonstreerd. Deze theorie is zonder meer een doorbraak van de
literatuurwetenschap waarin voor het eerst de sociaal-theoretische
communicatie-opvatting een specifieke functiestructuur ontvangt in de literatuur.
Daartoe is nogal wat herinterpretatie nodig van gangbare begrippen zodat de
discussie bepaald niet belooft stil te vallen; boven alle twijfel staat hier echter de
constructieve poging om uit het abstracte betoog weg te komen en door een
afgewogen en intelligente integratie van ideeën en impulsen, uit diverse
behandelingsvelden geselecteerd, een nieuwe aanpak te forceren die als grootste
verdienste heeft dat de structuuranalyse van een literaire tekst niet losgehaakt hoeft
te worden uit de esthetische functie als literair opus
C. Tindemans

Frédéric Nef (ed.), Structures élémentaires de la signification
(‘Creusets’) Editions Complex, Bruxelles 1976, 172 pp.
Deze verzameling korte en middellange opstellen levert een boeiende en nuttige
bijdrage tot de discussie om de zg. ‘carré sémiotique’ van A.J. Greimas. De lectuur
van deze verzameling essays veronderstelt een kennis van de theorieën van
Greimas, en voornamelijk die uiteengezet in Du Sens (1970). De verschillende
medewerkers - meestal uit de groep van Greimas zelf - vervolledigen, nuanceren
of gaan over tot het ‘praktisch uittesten’ van de bevindingen van de Franse
semioticus. Zo levert de Libera een historische-filosofische bijdrage door de
‘semiotiek’ van Aristoteles te onderzoeken in het licht van de Greimasiaanse. Utaker
en Combet daarentegen doen aan een soort epistemologie van de linguïstiek;
Bodron, Nef en Brandt proberen op hun manier de ‘carré’ te complexifiëren (boeiend
is vooral Brandts onverwachte wijze via de psychoanalyse). Courtès onderzoekt de
orale literatuur (Franse sprookjes - meer bepaald het thema ‘huwelijk’ hierin),
Zilverberg de poëzie, en Laï bijbelteksten: op hun manier onderzoeken en
vervolledigen ze Greimas' theorie(ën). Elke auteur trouwens is niet zozeer
bekommerd om ‘toepassing’ dan wel om uitbreiding en uitwerking, wat uiteindelijk
zeer stimulerend is. Een erg goede aanvulling dus bij de recentere publikaties van
Greimas (ons door de uitgever niet toegestuurd) Maupassant (1976) en Sémiotique
et Sciences Sociales (1976). Van de gelegenheid maak ik ook gebruik om een
o

recent nummer van Langages (september 1976, n 43) te signaleren dat volledig
gewijd is aan de ‘modalités’, en een lange bijdrage van o.a. Greimas zelf publiceert.
Eric De Kuyper
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Theater
Winfried Schleyer, Die Stücke von Peter Hacks.
Tendenzen-Themen-Theorien
(LGW 20), E. Klett, Stuttgart, 1976, 201 pp., DM. 19,50
Peter Schütze, Peter Hacks. Ein Beitrag zur Ästhetik des Dramas. Antike
und Mythenaneigung
(Literatur im historischer Prozess, Bd. 6), Scriptor, Kronberg/Ts, 1976,
303 pp., DM. 19,80
Het grote verschil tussen de 2 auteurs die gelijktijdig dezelfde dramatische auteur
willen presenteren, ligt in hun perspectief: Schleyer wil Hacks redden uit de klauwen
van zijn Westduitse verguizers, Schütze wil hem promoveren tot een rechtlijnig en
consequent doordenker van de socialistische cultuurdoctrine volgens maatstaven
en behoeften die de partij (én de slaafse kritiek) niet altijd correct doorziet. Daarom
is Schleyers toon polemischer dan nuttig voor Hacks uitvalt; daarom is Schützes
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apologie wel eens zonder begrip voor de directieven binnen de uitbouw van de DDR
zelf. Deze basisopmerkingen doen niets af aan het keurige werk van beide analisten;
zij mogen dan uiteenliggende accenten aanbrengen, hun werkwijze, hun
interpretatieniveau, hun descriptiemethode is uitstekend. Hacks blijkt consistent
volgens doctrine en cultuurinzicht te werken aan een logische dramaturgische code,
waarin niet de anecdotiek van het dagelijkse gecolporteerd raakt maar de
fundamentele opstelling van een gesocialiseerd mens binnen een daarom niet per
se geharmoniseerde maatschappij wordt geargumenteerd. Deze zorgvuldige
dialectiek (de raakpunten met Brecht en met Dürrenmatt worden indringend
doorgelicht) die nergens in pietluttige idolisering verzandt maar altijd idee
(‘sozialistische Klassik’) weet te incarneren in menselijke gedragscodes en -relaties,
wordt hier accuraat en deskundig opengelegd, met wellicht enkel te weinig aandacht
voor de idiosyncratische hardnekkigheid van Hacks, geconcentreerd op de mythische
thematiek (Der Frieden, Die schöne Helena, Amphitryon, Omphale, Adam und Eva).
C. Tindemans

Alfons Glück, Schillers Wallenstein
Wilhelm Fink, München 1976, 268 pp., DM 48,Klaus L. Berghahn (Hrsg.), Friedrich Schiller, Zur Geschichtlichkeit
seines Werkes
Scriptor, Kronberg/Ts., 1975, 397 pp., (Monographien
Literaturwissenschaft 21), DM 48,Glücks detailstudie weet vele stellingen te adstrueren waaraan een herinterpretatie
van de integrale Schiller kan worden gekoppeld. De acribie in de nuancering is zo
groot dat zowel verwaarloosde als conventionele aspecten van tekst én auteur een
nieuwe betekenis verwerven, zoals b.v. de bekende functie van de astrologie in
Wallensteins persoon en dramatische structuur die van het toevallige, willekeurige
wordt ontdaan en de kerndramaticiteit blijkt te bepalen. Polemisch veegt S. zowat
de hele Schiller-exegese (vooral toch de werkinterpretatieve) aan kant, niet uit
baldadige humeurigheid maar in stevige argumentering waarvan de belangrijkste
resultaten toch wel zijn dat deze tekst geen aanleiding geeft tot nationalistisch
vlagvertoon (zoals herhaaldelijk is gebeurd en nog steeds gebeurt) en blijkt dat
Schiller niet zo theaterbewust is geweest als graag geponeerd wordt; S. hanteert
daartoe pertinente theaterwetenschappelijke gegevens en holt zich hier niet uit
eventuele literairwetenschappelijke vooringenomenheid voorbij. Berghahn heeft
een aantrekkelijke (maar niet gemakkelijke) reader gecomponeerd waarin vanuit
verantwoorde vraagtekens bij de overlevingskracht van Schiller ter zake doende
analyses worden aangedragen. De gebloemleesde bijdragen bevatten ideologisch
én literairmethodisch uiteenlopende opstellingen, van marxistische huize of strikt
vakgeoriënteerd zij het met de niet-beleerstoelde generatie. Eigen opstellen voor
deze editie hebben K.L. Berghahn zelf (Schiller en traditie), G. Uding (retoriek), W.
Düsing (esthetica en subjectiviteit) en W. Witte (Brits-esthetische invloed) tot
stimulerende openingen verleid in het wat roestige Schiller-denken zodat ergernis
en geestdrift bij de lezer wedijveren, wat uiteraard een van de intellectuele (en
genoeglijke) bedoelingen van dit slag eruditie-album is.
C. Tindemans
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Kunst
Hans Curjel, Experiment Krolloper 1927-1931
(Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, Bd. 7), Prestel Verlag,
München 1975, 504 pp, (rijk geïll.), DM. 125,De even roemrijke als korte levensgeschiedenis van de Kroll-opera ligt nu voor in
een monografie die wel definitief lijkt. Vertrekkende van een reeks radio-uitzendingen
die de ex-dramaturg van de Kroll-opera, Hans Curjel, had gemaakt en die hij zelf
als basis wilde nemen voor deze studie, heeft de uitgever Eigel Kruttge de bestaande
documenten in '74, na Curjels overlijden zeer intelligent aangevuld. Alle aspecten
rond het ontstaan, de werking, de opvattingen, het onthaal, en het verdwijnen van
deze instelling worden met boeiend - en uitvoerig - materiaal belicht. De lezer zal
ook erg dankbaar zijn om de vele recensies die hier - in toto - afgedrukt zijn; weer
eens is het verbazingwekkend welk niveau de kritiek in het
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Weimar-Duitsland haalde (zelfs een boulevardblad als ‘BZ’ kon zich een H.H.
Stuckenschmid als recensent veroorloven). Minder verbazingswekkend zijn de vele
bijdragen uit publikaties door de Kroll-opera zelf uitgegeven, waarin men de namen
van Adorno, Kraus, Benjamin en Bloch aantreft. Deze literair-kritische documenten
worden aangevuld met uitvoerig cultuurpolitiek materiaal. Men raakt niet ‘uitgekeken’
op deze intensieve en veelzijdige periode uit de hedendaagse theatergeschiedenis.
Wat mij persoonlijk via dit boek bijzonder trof zijn twee verschijnselen die het ‘fictief’
beeld dat men over de Kroll-opera kon hebben (gunstig) nuanceren. Ten eerste is
deze instelling de geschiedenis ingegaan als promotor van de avant-garde. Bekijkt
men echter het repertoire, dan treft men er, naast uiteraard veel eigentijdse creaties
heel wat werken uit het klassiek-populaire repertoire. De verbinding klassiek-modern
moet hier dus op een eigenaardige manier tot stand gekomen zijn, en misschien is
het daardoor juist dat de Kroll-opera aan zijn image van ‘andere opera’ kwam, en
niet door de vele creaties van moderne opera's. Een tweede punt heeft te maken
met de reputatie van de Kroll-opera als een toonaangevend element in de scenische
vernieuwing (decoren regie); maar bij de lectuur is het verbazend hoe veel en hoe
ernstig er aandacht geschonken werd aan de muzikale componenten van de
opera-uitvoering (en van de opera als instituut). De rol van O. Klemperer was hier
natuurlijk doorslaggevend... maar die vanzelfsprekendheid ivm het kwalitatieve
niveau van het muzikale element in de werking van een opera, schijnt sedertdien
om de een of andere reden bijna niet meer mogelijk.
Het boek werd erg mooi uitgegeven; van bijna elke opvoering zijn er verzorgde
kleurenreprodukties van de ontwerpen. En als men bedenkt dat niet minder dan
mensen als Moholy-Nagy, Schlemmer, E. Düllberg, T. Otto, C. Neher,... bij de
Kroll-opera als decorateur betrokken waren, zal men de waarde van deze bijdragen
begrijpen. Scènefoto's vullen het geheel aan. Wel had ik persoonlijk graag ook een
paar meer technische documenten (zoals een plan van de schouwburg; de
verschillende voor-ontwerpen van decors en costumes; regie-schetsen, edm..)
gezien.
Eric De Kuyper

Dieter Wellershoff, Die Auflösung des Kunstbegriffs
(848) Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1976, 142 pp., DM. 6, Een bondig essay, in klare leesbare taal gesteld, over de hedendaagse
kunstfenomenen, met het accent op de avant-garde-bewegingen die de
spanningsvelden tussen het esthetische en het buiten-esthetische proberen op te
heffen. Zonder blijk te geven van al te grote oorspronkelijkheid, is dit boekje een
prettige inleiding tot een geestestrekking. De thesis zal de lezer op het einde
enigszins verrassen: Literatur und Kunst müssten andere Legitimationen finden,
wenn sich zeigen sollte, dass die Distanzierung von den Frustrationen der Kultur
historisch gesehen, nur ein kurzes, illusionäres Zwischenspiel war, weil statt des
erhofften Reiches der Freiheit ein neues Reich des Mengels und der Notwendigkeit
beginnt. Een slotbeschouwing die ik graag aan het begin van dit essay, en als
vertrekpunt ervan had gezien!
Eric De Kuyper
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Film
Werner Faulstich & Ingeborg Faulstich, Modelle der Filmanalyse
(Kritische Information 57) Wilhelm Fink Verlag, München, 1977, 128 pp.,
DM. 16,80
De auteurs zijn van mening dat de filmanalyse, vooral in het onderwijs, nog altijd
op onbevredigende wijze geschiedt, vnl. dan door een gebrek aan homogene
methode. Wat zij in twee grondig uitgewerkte voorbeelden voorstellen, mag dan
geen model heten te zijn, het is toch een poging om het medium film iets
systematischer aan te pakken. Men kan het als een tekort beschouwen dat zij juist
hun analyse zo eng beperken tot traditioneel-literaire componenten; bij de keuze
van Tod in Venedig, Visconti's verfilming van T. Manns novelle ligt het voor de hand
dat parallellen getrokken worden. Bij hun tweede analyse echter, Casablanca van
M. Curtiz valt ook op dat - waar ze juist een verruimend model willen aanbieden ze krampachtig gevangen blijven in de narratieve elementen en, hierbij nauw
aansluitend, in de ethisch-sociale componenten van deze film. Het didactisch opzet
van hun analyse is daar misschien de oor-
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zaak van. Maar het is toch jammer dat ze hun benadering niet hebben willen
uitbreiden - al was het maar schetsmatig aangegeven - tot filmcultuur,
filmgeschiedenis, filmeconomie, media-esthetiek, enz.... M.a.w. zij hebben het
verschijnsel film (als losstaand gegeven) niet weten te integreren in een dynamisch
net dat ‘cultuur’ heet. Toch bruikbaar en verhelderend voor zij die met film-onderwijs
bezig zijn.
Eric De Kuyper

Marie-Calire Ropars-Wuillemier & Pierre Sorlin, Octobre. Ecriture et
Idéologie
I. Analyse filmique d'Octobre d'Eisenstein (coll. ça/cinéma), Editions
Albatros, Paris, 1976, 177 pp.
Dit is het eerste deel van een vierdelige studie gewijd aan de klassieke film van
Eisenstein uit 1927. Het geheel is het resultaat van team-work aan de universiteit
van Vincennes; het voorliggende eerste deel echter is voornamelijk het werk van
twee auteurs, die elk op hun eigen manier twee korte (een paar minuten uit de film)
sequensen analyseren. Zeer accuraat en descriptief wordt elke shot zo nauwkeurig
mogelijk geduid. Dit werk wordt wel enigszins vergemakkelijkt doordat het hier om
een stomme film gaat en de auteurs dus geen aandacht hoeven te schenken aan
de auditieve componenten. Ook zo lijkt de onderneming toch bijna hopeloos, maar
dat lag enigszins aan de grondslag van de thesis, nl. het quasi onmogelijke van
getrouwe en/of volledige filmische analyse. Daarom is het zo boeiend te zien hoe
twee auteurs, uit een min of meer gelijkgerichte werksfeer, tot tegenstrijdige
bevindingen komen. In dit essay wordt dit niet verdoezeld maar als een onderdeel
van een, nog verder uit te werken (?) thesis gedemonstreerd. Volledig correct lijkt
het mij dat men de allereerste beelden van de film gekozen heeft als vertrekpunt:
M.C. Ropars distilleert er de hele film uit - wat verantwoord kan worden - terwijl P.
Sorlin er integendeel slechts de aanhef van ziet. Ook voor de tweede in dit boek
uitvoerig besproken sequens komt men tot boeiende divergerende standpunten:
het interessantste is m.i. hoe het descriptieve bijna onopvallend overvloeit in het
interpretatieve, en - scherper nog - hoe de descriptie juist reeds doordrongen is van
interpretatie. Dit zijn wellicht allemaal gekende waarheden - de filmrecensent heeft
er dagelijks, zij het vaak onbewust, mee te maken - zelden echter werd dit
mechanisme i.v.m. het filmische zo uitvoerig, en bijgevolg ook zo sprekend op de
matière zelf uiteengezet. Dit eerste deeltje is dus slechts een aanzet. Met
nieuwsgierigheid kijk ik uit naar de volledige ‘tetralogie’, die aangevuld zal worden
met een decoupage beeld-per-beeld in ‘photogrammes’ van de film (nu reeds is er
summier beeldmateriaal om de lezer te helpen bij het situeren van de ontleding).
Het enige gebrek van deze studie is dat men weinig of niets verneemt over
werk-modaliteiten, primaire opties, ‘politiek’ die aan de grondslag hebben gelegen
van de hele onderneming. Het relaas van zo'n kritisch avontuur kan een bijkomend
licht werpen op de bevindingen. Deze moet de lezer nu zelf aanvullen.
Eric De Kuyper

Miscellanea
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Drs. Baart, Drs. H. van Regteren Altena e.a., Opgravingen in Amsterdam.
20 jaar Stadskernonderzoek.
Fibula-Van Dishoeck, Bussum, Unieboek, Haarlem, 1977, 523 blz., f
39,50.
Een team van archeologen aangesteld door het Amsterdamse gemeentebestuur
heeft in deze uitgave de resultaten samengevat van het gehele stadskernonderzoek
in de periode 1954-1974.
Mede door de aanleg van de Metro zijn behalve de bodemgesteldheid (het vinden
van palen en scheepsresten) belangrijke vondsten naar boven gekomen, o.a. munten,
kruiken, een pelgrimsikoon, bovendien materialen van gespecialiseerde ambachten
zoals schoenen, gespen, brillen, eetgerei, voorwerpen van hout en tin, tevens botten
van zoogdieren, vogels en vissen.
De opgravingsresultaten worden niet alleen geïnventariseerd doch ook vergeleken
met de belangrijkste stadsopgravingen elders in Europa, bij de vele afbeeldingen
staan vindplaats, speciale kenmerken en afmetingen genoteerd.
Een interessant boek dat tot stand kwam door samenwerking van de dienst der
Publieke Werken en het Amsterdams Historisch Museum.
A.M. Staphorst-Lesger
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Bax, Mart., Jaap-Joop-Mies. Leesplank voor de netwerkanalyse. Van Gorcum
& Comp, Assen, 1978, 68 blz., f 14,-.
Cras, Fons en Ad Houtman, Over-spannen (werken en wegen 5). Van Gorcum
& Comp., Assen, 1978, 218 blz., f 29,50.
Egan, Gerard, Encounter, groepsprocessen voor tussenpersoonlijke groei. Van
Gorcum & Comp., Assen, 1978, 426 blz., f 55,-.
Forceville-van Rossum, Joke, Dagen van na-bestaan. Ambo, Baarn, 1978, 80
blz.
Moser, Heinz, Didaltisches Planen und Handeln. Kösel Verlag, München, 1978,
151 blz., DM 14,80.
Tenenbaum, Elisabeth Brody, The Problematic Self. Harvard University Press,
Londen, 1978, 192 blz., £7.
Tweerelaties. Katernen 2000, Amersfoort, 1978, 47 blz., f 3,50.

Sociale wetenschappen
Aghina, Marie-Julie, Patiëtenrecht. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1978, 215
blz., f 22,50.
Bensaid, Dr. Norbert, Sprechtstunde. Artz und Patient als Partner. Walter
Verlag, Olten, 1978, 319 blz., DM 29.
Elliott, John, Conflict or Cooperation? The Growth of Industrial Democracy.
Kogan Page, Londen, 1978, 306 blz.
Robin Skynner, A.C., Die Familie, Schicksal und Chance. Walter Verlag,
Freiburg/Br., 1978, 432 blz., DM 68.

Geschiedenis
Boxer, Charles R., De Nederlanders in Brazilië 1624-1654. A.W. Sijthoff, Alphen
a.d. Rijn, 1977, 325 blz., f 37,50.
Hitching, Francis, De megalietenbouwers. Amsterdam Boek, Amsterdam, 1978,
272 blz., f 22,90.
Pluvier, Jan, Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme.
SUN, Nijmegen, 1978, 392 blz., f 29,-.

Politiek
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Fischer, Harald, Christian Graf von Krochow, Hermann Schubnell, China. Das
neue Bewusstsein. R. Piper & Co., Verlag, München/Zürich, 1978, 320 blz.,
DM 32,-.

Wijsbegeerte
Chomsky, Noam, Intellectuals and the State. De intellectuelen en de staat.
Johan-Huizingalezing 1977, Wereldvenster, Baarn, 1978, 79 blz., f 9,50.
3

Fortmann, Han, Hoogtijd en andere beschouwingen. Ambo, Baarn, 1978 , 127
blz., f 9,75.
Frankena, William K., Fundamentele ethiek. Van Gorcum & Comp., Assen,
1978, 138 blz., f 22,50.
Hebblethwaite, Peter, The Christian Marxist Dialogue and Beyond. Darton,
Longman & Todd, Londen, 1977, 123 blz., £2,50.

Literatuur
Jurgensen, Manfred (Hrsg.), Frisch, Beiträge zum 65. Geburtstag. (Queensland
Studies in German Language and Literature, Bd. VI), Francke Verlag, Bern,
1976, 203 pp., sFr. 22,-.
Koppe, Fransz, Sprache und Bedürfnis. Zur sprachphilosophischen Grundlage
der Geisteswissenschaften. (problemata 56), Frommann-Hölzboog, Stuttgart,
1977, 187 pp.
Lampo, Hubert, De prins van Magonia.
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Meulenhoff, Amsterdam, 1976, 116 blz., f 15,-.
Mauser, Wilfram, Hugo von Hoffmannsthal. W. Fink Verlag, München, 1977,
205 pp., DM. 19,80.
McLean, Hugh, Nikolai Leskov. Harvard University Press, London, 1977, 780
pp., £21,-.
Perkin, M.R., Abraham Cowley. A. Bibliography. (Pall Mall Bibliographies No.
5), Dawson, Folkestone, 1977, 130 pp., £12,50.

Biografie
Häring, H. en K.J. Kuschel, Hans Küng. Weg und Werk. R. Piper & Co. Verlag,
München/Zürich, 1978, 237 blz., DM 14,80.
Kierkegaard, Soren, Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855. Ten Have,
Baarn, 1978, 300 blz., f 27,50.
Kropotkin, Peter, Memoires van een revolutionair. Wereldvenster, Baarn, 1978,
446 blz., f 44,50.
Tolstoj, Tatjana, Ein Leben mit meinem Voter. Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1978, 290 blz., DM 36,-.

Godsdienst
Bausch, Anneliese u. A., Die bessere Gerechtigkeit. Evangelisches und
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1977, 206 blz., DM 19,80.
Demmer, Klaus, Bruno Schüller u.A., Christlich glauben und handeln. Patmos,
Düsseldorf, 1977, 298 blz., DM 28,80.
Dhooghe, J., Opvattingen en houdingen van Vlaamse schoolkatecheten.
Patmos, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 139 blz., BF 295, f 21,90.
Dipper, Karl, Gerechtigkeit für Israel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1977,
271 blz., Ppbk, DM 14,80.
Hardmeier, Christof, Texttheorie und biblische Exegese. Chr. Kaiser Verlag,
München, 1978, 412 blz., DM 42.
Hollenweger, Walter J., Konflikt in Korinth. Memoiren eines altes Mannes. Chr.
Kaiser Verlag, München, 1978, 92 blz. DM 9,50.
Katzer, Josef, Einer von uns. Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1977,
101 blz., DM 15,50.

Theater
Larson, Donald R., The Honor Plays of Lope de Vega. Harvard University
Press, Londen, 1977, 217 blz., £9,80.
Schoenbaum, S., William Shakespeare. A compact documentary life. Claredon
Press, Oxford University Press, London, 1977, 395 pp., £6,75.
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Schwingenstein, Ch., Die Figurenausstattung des griechischen
Theatergebäudes. (MAS 8), W. Fink Verlag, München, 1977, 208 pp., DM.
28,-.
Shapiro, Michael, Children of the Revels. The boy companies of Shakespeare's
time and their plays. Columbia University Press, New York, 1977, 322 pp.,
$18,75.
Styan, J.L., The Shakespeare Revolution. Cambridge University Press, London,
1977, 301 ppé. (geïll.), £6,50.

Kunst
Alexander, J.J.G., Italiaanse miniaturen uit de Renaissance. Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1978, 118 blz., ill., f 54,50.
Charbonneaux, J., R. Martin, F. Villard, Das archaische Griechenland. Die
griechische Kunst II. C.H. Beck, München, 443 blz., ill., krtn., DM 42,50.
Charbonneaux, J., R. Martin, F. Villard, Das klassische Griechenland. Die
griechische Kunst III. C.H. Beck, München, 1977, 427 blz., ill., krtn., DM 42,50.
Charbonneaux, J., R. Martin, F. Villard, Das hellenistische Griechenland. Die
griechische Kunst IV. C.H. Beck, München, 1977, 429 blz., ill., krtn., DM 42,50.
Demargne, Pierre, Die Geburt der griechischen Kunst. Die griechische Kunst
I. C.H. Beck, München, 1977, 351 blz., ill., krtn., DM 42,50.
Die griechische Kunst I-IV. C.H. Bcck, München, 1977, 1659 blz., 1642 ill.,
krtn., DM 170,-.

Miscellanea
Benzien, Rudi, Gitarre oder Stethoskop. Verlag Neues Leben, Berlijn, 1977,
156 blz., DM 4,80.
Deursen, Prof. Dr. A. van, Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Van Gorcum
& Comp., Assen, 1978, 158 blz., f 15,-.
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Jansen, G.H., De eeuwige kroeg. Boom, Meppel/Amsterdam, 1977 , 403 blz.,
f 42,50.
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binnenkant achterplat

Personalia
Drs. Frans Nieuwenhof, geboren 1942. Docent aan de Lerarenopleiding van de
Universiteit van Amsterdam en aan de Ned. Film- en Televisie Academie.
Adres: 3e Helmersstraat 86, Amsterdam.
Dr. J. de Waart, geboren 1942. Studeerde fysische geografie. Werkte als geoloog
in Zaïre. Was daarna werkzaam op het ministerie van volksgezondheid en
milieu-hygiëne, thans op het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Adres: Weteringschans 88, Amsterdam.
Drs. J.Y.H. Jacobs, geboren 1946. Studeerde theologie en geschiedenis te Nijmegen.
Studeerde af op een thematiek rond het Jansenisme in Noord-Nederland. Sedert
1 mei 1974 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Katholieke
Theologische School Amsterdam voor nieuwere en nieuwste kerkgeschiedenis.
Adres: Yellowlaan 4, Blokker.
Frans Boenders, geboren 1924. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te
Leuven. Producer bij de BRT, derde program.
Adres: Waterloostraat 41, B-2600 Berchem.
Jan Debbaut, geboren 1949. Studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Gent en audiovisuele communicatie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Van 1975 tot 1977 wetenschappelijk assistent aan het Internationaal Cultureel
Centrum, Antwerpen. Sinds 1977 conservator Van Abbe-museum, Eindhoven.
Publiceerde over audio-visuele communicatie, o.m. in ‘Studio International’.
Adres: Th. De Deckerlaan 19, B-2690 Temse.
Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie; 1959-1961 assistent
geologie aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur
van Streven - België.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, B-2600 Berchem.
Jan Servaes, geboren 1952. Studeerde sociale wetenschappen. Thans verbonden
aan het Centrum voor Communicatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit
te Leuven.
Adres: Diestsestraat 229, B-3000 Leuven
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.
Joris Gerits, geboren 1943. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Assistent
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Withoeflei 57, B-2180 Kalmthout.
Drs. P. Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Is thans
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wetenschappelijk medewerker voor het Oude Testament aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht.
Adres: Preludelaantje 6, 3438 TT Nieuwegein.

Dr. Alfons Geeraert, geboren 1940. Studeerde psychologie, genetische psychologie
en doctoreerde op familiale seksuologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven;
studeerde tevens ‘Europese steekproefkeuze’ aan het Europacollege te Brugge.
Werkt voor het Collectief Fonds voor Fundamenteel Onderzoek. Publiceerde
‘Seksualiteit bij jongeren tussen 18 en 21 jaar’ (1977).
Adres: Vesaliusstraat 2, B-3000 Leuven.

Streven. Jaargang 31

769

[1978, nummer 9]
Streven
juni 1978
Inhoud
Cornelis Verhoeven, Een didactiek van de wijsbegeerte? 771
Voor zover een filosoof iemand anders is dan een kenner van de filosofie, haar
systemen, begrippen en geschiedenis - wat alles bijeen meer is dan een mens
vermag te bevatten -, kan hij nauwelijks didactisch zijn. Wat pas ontstaat, behoeft
nog geen uitleg; originaliteit kent geen didactiek en geen methode. De filosofie
doceert vragenderwijs.

P. van de Voort, De Nederlandse Antillen na het verdwijnen van de
oliefee 779
Een Antilliaanse minister heeft duidelijk laten zien hoe hij graag heeft dat de
problematiek van de Antillen aangepakt worden, vanuit de gelijkwaardigheid van
de twee partners, waarbij een stok achter de deur niet van pas komt; met begrip
voor het probleem van de Antillen, die helemaal niet onafhankelijk durven te zijn;
en met begrip voor het feit dat zelfs Nederland niet altijd met open beurs kan blijven
staan.

A. Hewish, Neutronensterren en ‘zwarte gaten’.
De concepten en hun werkelijkheid 789
De neutronenster was als puur hypothetisch concept al dertig jaar oud toen Hewish
in 1967 de zogeheten pulsars ontdekte. De Nobelprijswinnaar beschrijft hier hoe uit
de voortdurende, vaak subtiele wisselwerking tussen waarneming en theorie een
behoorlijk gefundeerde, maar lang nog niet voltooide wetenschap van de
neutronensterren is gegroeid.
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C. Tindemans, Bread & Puppet: broodnodig theater 803
Onder de leiding van de beeldhouwer en poppenbouwer P. Schumann is een heel
apart soort ritualistisch of ‘liturgisch’ theater ontstaan, waarin poppen en als poppen
gesticulerende acteurs hun voornamelijk visuele rol spelen. Dit theater bestaat het
zijn onverbloemd ethische en idealistische bedoelingen, zonder enige opdringerigheid
of ideologische grootspraak, trefzeker en aangrijpend te ver-beelden.

L. Geerts, De hysterische toverlantaarns van Louis Ferron 811
Hoe kan men nog van romans gewagen wanneer de personages, naar het zeggen
zelf van de auteur, louter symbolische en fantastische figuren zijn, een ‘poppenkast’
waarin bovendien ruimte en tijd vaak hopeloos door elkaar worden gehaspeld? Het
interview met Ferron kan enigszins verduidelijken welke levensechte personen en
maar al te werkelijke gruwelen desondanks toch geviseerd en raak getypeerd
worden.

Adriaan Waalwijk, Dichter bij beelden 824
Dit artikel wil een uiteenzetting geven over de onderlinge relaties van literatuur,
muziek en beeldende kunsten. Soms wordt namelijk de vermenging van de kunsten
zo belangrijk dat de vorm van het autonome kunstwerk aanzienlijk wordt verzwakt
om de inhoud sterker te laten overkomen. Koster, Johan van den Berg en Damen
worden o.a. als voorbeelden genomen.

N.L. Dodde, Structuralistische pedagogiek: een compromis-wetenschap
833
In de pedagogiek blijken de convergerende tendensen thans sterker dan de
divergerende. Vandaar dat men niet kan zeggen: òf empirisch-analytische
benaderingswijze òf een telelogische en antropologische benadering. De
structuralistische pedagogiek biedt voor het samengan van alle methoden goede
perspectieven. Daardoor kan ze als compromis-wetenschap fungeren.
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Een didactiek van de wijsbegeerte?
Cornelis Verhoeven
Binnen het systeem van het onderwijs is de filosofie gelukkig een weinig belast vak.
Het laat nog vragen toe die elders verboden zijn, omdat zij onderwijskundige
vanzelfsprekendheden en ideologische standpunten bedreigen. Op de vraag naar
de didactische aanpak van dit vak kan dan ook betrekkelijk eenvoudig geantwoord
worden.
Om rigoureus de mogelijkheid uit te sluiten dat de filosofie, in navolging van andere
vakken, in heilloze dubbelzinnigheid vervalt, kan elke discussie over de didactiek
van de filosofie in de kiem gesmoord worden door te beweren dat zulk een didactiek
onmogelijk is en, zo al mogelijk, overbodig en verderfelijk is. Als zij al te leren is,
moet ieder dat zelf doen. Filosofie is niet te doceren en kent dus geen didactiek.
Voor zover ze gedoceerd wordt en een didactiek heeft, is zij niet de filosofie zelf en
niet de echte filosofie, maar een historisch sediment of een dogmatische reproduktie
daarvan, of op zijn best een inspirerende inleiding ertoe.
Na een zo forse en hooghartige bewering zouden wij beter zonder discussie
kunnen uiteengaan. Omdat het om de discussie begonnen is, zal ik om te beginnen
proberen dit boude standpunt althans toe te lichten en daarmee aarzelend een
verdediging daarvan in te leiden. Als beweerd wordt dat de filosofie niet te doceren
is en door een geduldige en duidelijke didactiek alleen maar vervalst, vervreemd
en beneden haar niveau getrokken wordt, komt zij daarmee veel minder in een
hautain isolement en een ivoren toren dan op het eerste oog het geval lijkt te zijn.
Eerder wordt zij geplaatst op een niveau waar een groot aantal elementaire zaken
liggen die voor iedereen van belang zijn en allerminst ontoegankelijk. Zij zijn alleen
niet langs kunstmatige weg, door oefening, inspanning en navolging van een
voorbeeld te bereiken. Zij zijn er of zij zijn er niet en als ze er zijn, zijn ze er op een
zo directe wijze dat ze door een weg of didactiek alleen maar verwijderd worden.
Didactiek veronderstelt afstand en bevestigt die.
Als voorbeeld kan ik de poëzie noemen, waarvan al in de oudheid gezegd werd
dat zij niet te onderwijzen is: de dichter wordt geboren, de redenaar kan gemaakt
worden. Poëzie is een geschenk van de muze; de veroveraar grijpt ernaast en
eroverheen. Hij kan door ijver en inspanning een bekwaam
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navolger en verzenmaker worden, maar de werkelijke poëzie bereikt hij zo niet. Hij
produceert namaak en schijn, juist als hij een vlijtige leerling is. Het echte is nooit
een produkt van methode en vlijt; het is er of het is er niet en het is uiteindelijk niet
te leren omdat het geen enkele kunstmatigheid verdraagt. Het schijnt mij toe, dat
dit inzicht enig rationeel gehalte heeft en ook op de filosofie van toepassing is, op
de muziek, de wiskunde, de liefde enz. Het gaat er niet om het vak of een bepaalde
sector van het leven kunstmatig ontoegankelijk te maken of voor een elite te
reserveren, maar om het voor kunstmatigheid en ontwaarding door imitatie te
behoeden. Filosofie, liefde tot de wijsheid, tolereert geen prostitutie, ook niet als die
getooid wordt met de naam didactiek.
We kunnen nog wel een stap verder gaan met het afzwakken van een misschien
al te weerbarstige formulering: filosofie is, zoals alle menselijke vaardigheden, wel
te leren, zij is ook te leren van een meester, maar zij verdraagt geen didactiek of
tegemoetkoming van de kant van de meester. Elk ambacht is, voor wie er aanleg
voor heeft en erin geïnteresseerd is, te leren bij een meester die er helemaal geen
les in geeft, maar die in aanwezigheid van belangstellenden het vak beoefent op
een exemplarische en stimulerende wijze, dus zonder didactische bijbedoelingen,
ongeveer op de manier waarop ouders hun kinderen leren praten door het zelf te
doen. Wat wij kennen, hebben we grotendeels zo geleerd, zonder didactische
nadrukkelijkheid.
We kunnen constateren dat dit, ook buiten de huiselijke omgang, een oude,
prae-didactische vorm van leren is, waarin de meester evenveel ‘dominus’ als
‘magister’ is en de leerling zowel bevolen als geïnstrueerd wordt. In de omgang met
de meester leert hij langzaamaan het vak. Op die manier hadden meester-schilders
uit de gouden eeuw leerlingen in dienst en in de leer, die zich in een omgeving waar
het vak op inspirerende manier beoefend werd, zelf tot meester opwerkten.

Gegroeid inzicht
Op vergelijkbare wijze werkt, om dichter bij de filosofie te komen, de omgang tussen
de Zen-meester en de leerling. Er is nooit sprake van geduldige, didactische uitleg
door de meester, maar bijna altijd van duistere en weerbarstige antwoorden die met
alle didactiek spotten en eerder de onzekerheid bevorderen dan de kennis. De
wijsheid die zo ontstaat en van de leerling een meester maakt, is geen imitatie of
herhaling, niet het produkt van een continuïteit, waarop de didactiek gericht is, maar
een geleidelijk gegroeid inzicht in het niveau waarop het echte denken zich beweegt.
De vraag is natuurlijk - we worden steeds toegeeflijker -: kan de filosofie in onze
tijd zich de verwaandheid van dit standpunt en bovendien de omslachtigheid van
deze produktie-methode permitteren? Met de toevoeging
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‘in onze tijd’ is bedoeld, dat wij leven op een bepaald punt van een historische
ontwikkeling waarin het ons niet meer mogelijk is een groot deel van de geschiedenis
te negeren en terug te keren naar vroegere verhoudingen, ook niet wanneer wij die
met enig recht als juister of oorspronkelijker beschouwen. De onomkeerbaarheid
van de geschiedenis dwingt ons tot een realisme waarin we het heden als
uitgangspunt nemen. De tijd van de oorsprong is voorbij en het is onvruchtbaar
daarnaar terug te verlangen en verwaand te doen alsof een eventuele
verdienstelijkheid van die oorsprong nog als een soort van adeldom in de actuele
situatie geldig zou zijn. Hier liggen allerlei vormen van snobisme en vervalsing op
de loer, waarvoor we niet minder op onze hoede moeten zijn dan voor de uiterlijkheid
van het onderwijs.
In onze tijd dan is het onderwijs niet meer een particuliere omgang tussen iemand
die als meester beschouwd wordt en een leerling. Mensen leren gelukkig nog allerlei
elementaire en belangrijke vaardigheden van elkaar, maar we spreken daarbij niet
van onderwijs. Dat is een aangelegenheid van de overheid, in haar
geïnstitutionaliseerde gedaante te vergelijken met een gerationaliseerde methode
van produceren in de industrie. Er is een leerplicht die een eventuele interesse
overbodig maakt of op zijn minst tot een individuele eigenaardigheid reduceert; er
is een leerplan en een programma, dat volgens een voorgeschreven schema
afgewerkt moet worden; er is een standaardniveau van kennis dat gecontroleerd
en vergeleken moet kunnen worden; er bestaan omschreven bevoegdheden die
aan particuliere willekeur onttrokken zijn. Kortom: de institutionalisering van het
onderwijs is een noodzaak en een niet ongedaan te maken historisch feit; zij biedt
garanties voor een maximale verspreiding van de kennis en vraagt om een
professionalisering waarin voor zo iets dilettantisch als een oorspronkelijke inspiratie
en voor iets ongewis als een persoonlijke relatie geen plaats meer is.
Deze ontwikkeling in de richting van professionalisme is ook wat de filosofie betreft
in de hand gewerkt door een tweetal andere factoren. De eerste is dat de filosofie
academisch geworden is in een andere zin dan dat zij aan universiteiten beoefend
wordt. Het academische karakter dat zij gekregen heeft, houdt niet alleen verband
met de status en het niveau dat zij vanouds heeft of met de wereldvreemdheid die
haar toegedicht wordt, maar ook met de wijze waarop zij zich in een nogal vol
universitair milieu moet handhaven temidden van positieve wetenschappen die zich
voor een deel uit de filosofie ontwikkeld en zich van haar invloed geëmancipeerd
hebben. Een positieve wetenschap kan zich, vooral wanneer zij haar praktisch,
technologisch nut bewijst, gemakkelijker handhaven in de strijd van de faculteiten
dan de filosofie. Die kan er met enige schijn van redelijkheid van verdacht worden
een ongeneeslijk dilettantische, tot niets leidende vorm van denken te zijn, zich zelf
overleefd en overbodig gemaakt te hebben en de weten-
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schappelijke of kritische taken die zij misschien eens gehad heeft, te hebben
overgedragen aan zelfstandig geworden wetenschappen. Dit geluid wordt met
toenemende frequentie en sterkte vernomen, zodat de filosofie als professie nog
meer een dubieuze zaak wordt.

Geen dilettantisme
Een van de manieren waarop vanuit de filosofie dit idee bestreden kan worden, is
dat zij zich zelf organiseert als een wetenschap met eigen methode, eigen object
en eigen didactiek. Zij kan zich in een academisch milieu geen naïef dilettantisme
of artistieke willekeur veroorloven, want als zij dat doet, verspeelt zij haar plaats.
Zelfs als zou blijken, wat mij wel mogelijk schijnt, dat filosofie in haar beste vorm de
dilettantische oorsprong waarvan ook haar academische naam blijft getuigen, niet
kan verloochenen, is het maar de vraag of dit op academisch, professioneel niveau
erkend en in zijn consequenties aanvaard zou kunnen worden. Enigszins
demagogisch toegespitst, maar ook vanuit een verwondering over de macht van
de geschiedenis en haar onomkeerbaarheid zou de vraag ook kunnen luiden: zou
Plato, stichter van de eerste Academie en vader van de westerse filosofie, in onze
tijd nog een kans maken als academisch docent? Als we die vraag vergelijken met
de vraag of Christus wel geschikt zou zijn als paus van de katholieke kerk, is zij niet
moeilijk te beantwoorden en geeft zij veel te denken over de geschiedenis, onze
tijd, professionalisering en didactiek.
Een tweede omstandigheid die deze ontwikkeling bevordert is de geschiedenis
zelf van de filosofie, haar historische produktie. In tegenstelling tot andere
wetenschappen neemt de filosofie altijd haar eigen geschiedenis mee; zij lijkt ermee
samen te vallen en erin op te gaan. Plato is niet meer deskundig omdat hij niet kan
weten wat er over hem geschreven is. Hij is niet op de hoogte van de voetnoten bij
zijn werk waaruit volgens Whitehead de geschiedenis van de westerse filosofie
bestaat. Als de studie van haar geschiedenis noodzakelijk is voor de beoefening
van de filosofie, betekent dat ook dat zij tot op zekere hoogte een historische
wetenschap is, waarvan de gang door de loop van de eeuwen te volgen is en door
deskundigen uiteengezet kan worden. Geschiedenis is doceerbaar en vraagt om
didactiek. Systemen uit het verleden zijn min of meer uit te leggen; de daarin
gehanteerde begrippen kunnen verduidelijkt worden. Hiervoor is op zijn minst een
elementaire didactiek nodig. Wie over Hegel wil doceren, doet er goed aan eerst
iets over Kant en Fichte uiteen te zetten en die op hun beurt zetten bij al hun
originaliteit een westerse traditie voort. Van Marx is nauwelijks iets te begrijpen als
zijn werk niet gezien wordt in het licht of liever in de schaduw van Hegel. Dit hele
academische bedrijf van de filosofie vraagt niet alleen om deskundigheid wat betreft
de te doceren geschiedenis van systemen, figuren en begrippen, maar ook om
didactiek in de minimale zin

Streven. Jaargang 31

775
van: een zodanige organisatie van de leerstof, dat zij met vrucht aan beginners of
buitenstaanders onderwezen kan worden en dat de arbeid van het doceren zinvol
wordt in een groeiend begrip bij de geïnteresseerde, gemotiveerde toehoorder. Het
hele sediment van een lange geschiedenis van de filosofie is voorwerp van
wetenschap en didactiek.
We kunnen in onze poging het aanvankelijk gekozen standpunt te verlaten of te
relativeren nog wel verder gaan en bv. zeggen, dat de filosofie inderdaad samenvalt
met haar geschiedenis. Een filosoof kan doceren. Maar ook wanneer wij het gebied
van de filosofie niet willen beperken tot het doceerbare - een grote verleiding in het
onderwijs en de meest imperialistische truc van de didactiek -, kunnen wij vaststellen,
dat iemand die vrij en zeg maar creatief filosofeert over een onderwerp, dat niet al
te zeer door zijn eigen geschiedenis belast is, bv. de didactiek van de filosofie,
didactisch moet optreden in die zin dat hij de stof overzichtelijk organiseert en een
maximum aan duidelijkheid nastreeft. Hij doet dit waarschijnlijk niet omdat hij de
lezer of toehoorder als een leerling en zich zelf als een meester beschouwt, maar
eerder uit stilistische overwegingen en om de obstakels tussen hem en anderen tot
een minimum te reduceren. In deze zin kon Ortega y Gasset terecht schrijven dat
duidelijkheid van taal de beleefdheid van de filosofen is. Zij is dat overigens niet
alleen van filosofen, maar van iedereen die zo pretentieus is iets te zeggen of op
te schrijven. Mensen worden geen filosoof om de beleefdheid te beoefenen.
Intussen kan die uitspraak niet betekenen dat de filosoof alleen maar uit
beleefdheid duidelijk en didactisch is, dat hij uit beleefdheid duistere en moeilijke
zaken die hij wel doorziet, voor zich zelf of ingewijden reserveert en daarmee zijn
inzichten geweld aandoet om ze te kunnen populariseren. Nog minder kan zij
betekenen dat uitgerekend de filosoof gekenmerkt zou worden door helder denken
en duidelijke stijl of dat duisterheid van stijl of stof altijd en zonder voorbehoud als
onwijsgerige wartaal afgewezen zou moeten worden. De didactiek heeft geen enkele
bevoegdheid met betrekking tot de waarheid; zij kan haar niet verplichten duidelijk
te zijn of zelfs maar doceerbaar. Aan het begin van de westerse filosofie staat de
‘duistere’ Heraclitus, die misschien hoogmoedig, onbeleefd en anti-didactisch
genoemd mag worden, maar niet omdat hij geen filosoof was, eerder omdat hij dat
wel was.

Wrevel
De wrevel vanwaaruit beweerd werd dat filosofie geen didactiek verdraagt, keert
ondanks een serie van bezweringen terug bij de gedachte aan het anti-didactische,
duistere, hooghartige, maar oerfilosofische temperament van Heraclitus, de barse,
tegensprekende en nooit uitleggende meester, zoals wij die achter de fragmenten
kunnen vermoeden. Vergeleken met de vriende-
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lijke, beleefde uitlegger lijkt hij toch de meer echte filosoof, niet omdat hij duister en
hautain is, maar omdat zijn denken reikt naar een niveau van originaliteit waar nog
niets uit te leggen is en waar de filosofie nog niet dreigt samen te vallen met haar
geschiedenis. Voorzover de filosoof iemand anders is dan een kenner van de
filosofie, haar systemen, begrippen en geschiedenis - wat alles bijeen meer is dan
een mens vermag te bevatten -, kan hij nauwelijks didactisch zijn. Wat pas ontstaat,
behoeft nog geen uitleg; originaliteit kent geen didactiek en geen methode. Zij althans
kan geen academische aangelegenheid worden. Dat geldt niet alleen voor de filosofie
of voor een gevoelige en kwetsbare bezigheid als de poëzie, maar voor elk vak op
zijn hoogste en meest inspirerende niveau, hoe academisch, didactisch en
gereglementeerd de studie daarvan verder ook mag verlopen.
Ook als we de filosofie in hoge mate identificeren met de som van haar historische
verworvenheden, blijft gelden dat wij die geschiedenis het grondigst en meest
adequaat leren kennen door zelf de werken van de grote filosofen te lezen en op
die manier met zwijgende, weerbarstige meesters om te gaan. Niet de didacticus,
die op zijn beurt leerling is, maar de meester is de beslissende figuur. Geen enkele
didactiek kan de ontmoeting met de meesterwerken vervangen. Voor een uitvoerige
toelichting op dit standpunt verwijs ik naar het boek Weefsels van Ad Peperzak
(Ambo, Bilthoven, 1974).
Intussen lijkt het nuttig nog eens te benadrukken, dat de scepsis ten opzichte van
een didactiek, die ook hier weer aan het licht komt, niets te maken kan hebben met
onwil of verwaandheid. Zij houdt ook verband met de eigen aard van didactiek en
filosofie. Vanaf Aristoteles heerst de overtuiging dat iemand die werkelijk weet, ook
in staat is duidelijk uit te leggen en dat het onvermogen iets helder uiteen te zetten,
het criterium is voor weten en niet-weten. (Met. A 981b 7-8) Aristoteles koppelt deze
opvatting van didactiek aan een begrip van weten als kennis van oorzaken: oorzaken
kennen is echt kennen en oorzaken noemen is uitleggen, onderwijzen. Er is dus
volgens dit standpunt eigenlijk geen sprake van een afzonderlijke didactiek; zij is
een bijprodukt van een grondige kennis.
Vanuit deze veronderstelling waarin kennis positieve wetenschap is die in haar
formulering zelf didactiek is, moet de didactiek opgevat worden als de kunst om
duistere en moeilijke dingen helder en begrijpelijk te maken. Als beleefdheid en als
onderwijskunst is de didactiek erop gericht iets als vanzelfsprekend voor te stellen
wat tevoren onduidelijk was en een plaats te geven aan iets wat tevoren niet geplaatst
kon worden. De goede didacticus weet helderheid te scheppen waar duisterheid
was en het ingewikkelde glashelder uiteen te zetten. Bij jubilea van docenten vormt
dit compliment een vast onderdeel van de feestrede. Ik meen niet te overdrijven als
ik zeg dat deze overtuiging nog altijd de gangbare is, al staat zij onder de druk van
een nieuwere gedachte dat de goede didacticus vooral degene is die leer-
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lingen motiveert of, in ouderwetse termen, enthousiast maakt.
De filosofie bewandelt vrijwel nooit deze weg van toenemende
vanzelfsprekendheid. Zij komt voort uit verwondering en wekt door haar vragen
telkens weer nieuwe en radicalere verwondering. Wat vanzelfsprekend leek, blijkt
ten onrechte zo ervaren te zijn en aanleiding te geven tot verbazing en vragen.
Filosofie verdraagt zich niet met didactiek in de gebruikelijke zin en blijkt zelf het
effect daarvan ongedaan te maken door een tegengestelde beweging; zij breekt af
en relativeert wat de didactiek opbouwt; zij draagt niet bij aan vanzelfsprekendheid
en kan dat dus ook niet doen wanneer zij onderwezen wordt.

Vragenderwijs
Als er dus sprake is van een didactiek van de filosofie, dan moet dat eerder de
filosofie zelf zijn in haar rol van omkering van didactiek en gewenning. Dat is niet
de didactiek van het antwoord, maar de anti-didactiek van de vraag. De filosofie
doceert vragenderwijs. Zij geeft geen antwoorden op bestaande vragen, maar plaatst
vraagtekens bij bestaande antwoorden en vanzelfsprekendheden. Zij verhoogt niet
de kennis, maar eerder de onwetendheid.
Ook in dit opzicht lijkt de geschiedenis van de filosofie op gelukkige wijze samen
te vallen met haar mogelijkheden en beperkingen. Aan het begin van die
geschiedenis staat Socrates, een man die niet doceerde, maar vragen stelde. Zijn
ironie bestond erin de indruk te wekken dat hij alleen maar deed alsof hij onwetend
was, terwijl hij in werkelijkheid niets wist behalve dat hij niets wist en dat ook het
weten van anderen op niets berustte. Voor hem was dit blijkbaar geen loze kreet,
maar zijn inspiratie als filosoof. Tot het laatst toe heeft hij zich ertegen verzet een
leermeester te zijn en leerlingen te hebben, zoals de sofisten, de didactici van zijn
tijd. Zijn afkeer van de sofisten, zoals die in Plato's dialogen naar voren komt, lijkt
ingegeven te zijn door de omstandigheid dat zij ordinair geld kregen voor hun
onderwijs, maar waar hij zich het meest tegen hen afzet, gaat het gewoonlijk om
hun zelfverzekerd didactisch optreden dat hij als onwijsgerig beschouwt. Zijn eigen
‘didactische’ methode is de hardnekkige, maieutische vraag waarmee hij
zelfverzekerde mensen tot het inzicht in hun onwetendheid brengt waarin de waarheid
telkens uitgesteld blijkt te worden, bijna tot aan de hemel en het hiernamaals.
Een vergelijkbaar voorbeeld is ook aan te halen uit de nieuwste geschiedenis van
de wijsbegeerte, waarin zij zich in een academisch milieu en onder invloed van de
concurrentie met positieve wetenschappen ontwikkeld heeft tot wetenschapsfilosofie
en grondslagenonderzoek. Alleen al die ontwikkeling is op te vatten als een van de
wijzen waarop de filosofie zich zelf interpreteert als vraag en kritiek in plaats van
didactiek en uitleg. Ook de weten-
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schapsfilosofie plaatst vraagtekens bij zekerheden en sluit zich daarmee aan bij
een Socratische traditie.

Anarchisme
Maar binnen die wetenschapsfilosofie, die intussen academisch geworden is en
haar eigen methode heeft, is de laatste tijd een bijzondere aandacht gerezen voor
het inventieve, creatieve moment in het denken, dat niet te voorspellen en met
methoden te programmeren is. In zijn wat wilde, maar interessante boek Wider den
Methodenzwang komt Paul Feyerabend tot een verdediging van een filosofisch en
methodisch standpunt dat hij anarchisme noemt. ‘Het anarchisme’, zegt hij, ‘is een
geneesmiddel voor strenge denkers die met hun strengheid te ver gegaan zijn.’
(Suhrkamp Frankfurt a.M. 1976, bl. 34, noot) Zijn stelling is dat het anarchisme in
alle opzichten bijdraagt tot vooruitgang, omdat het nieuwe mogelijkheden opent die
door de strengheid van de methode geblokkeerd waren. Met enige didactiek lijkt dit
standpunt niet te verenigen, tenzij met de negatieve didactiek van Socrates of met
de verwarrende hooghartigheid van Heraclitus.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat Feyerabend zijn anarchisme beschouwt
als een geneesmiddel voor een te streng methodisch denken. Dat impliceert dat er
enige strengheid en misschien wel schoolsheid aan vooraf moet gaan. Ook hij
localiseert de echte filosofie op een niveau dat aan methode en didactiek voorbij is.
Hiermee wordt geen negatieve uitspraak gedaan over nut en noodzaak van de
didactiek in het stadium van inleiding en opleiding. Als wij denken aan de
meesterwerken die de geschiedenis van de filosofie voortgebracht heeft, is het
eerder zeker dan waarschijnlijk dat een grondige opleiding, didactisch doorwrocht
en volgens strenge eisen, vaker een voorbereiding op een originele beoefening van
het vak is dan dat zij iemand tot levenslange schoolsheid zou veroordelen. Ook dit
geldt niet alleen voor de filosofie. ‘Het beste traditionele onderwijs kweekt de beste
rebellen’, schreef Gilbert Murray. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is niet te schetsen:
het kan verband houden met de ervaring dat elk opgelost probleem een aantal
vragen oproept en dat met het toenemen van de kennis ook het inzicht in de
beperktheid daarvan groeit. Veeleisende schoolsheid, op zindelijke en niet al te
dogmatische manier beoefend, lijkt een onontkoombaar onderdeel te zijn van elke
opleiding. Daarmee is ook gezegd, dat aan de didactiek een betrekkelijk belang niet
ontzegd kan worden.
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Ontwikkelingshulp voor de Nederlandse Antillen
P.P.C.H. van de Voort
Zo'n vijftig jaar geleden - zo blijkt uit oude publikaties over de toenmalige kolonie
Curaçao en onderhorigheden - was Nederland erg blij dat de subsidie voor Curaçao
maar een half miljoen gulden per jaar bedroeg en de toestand van de kolonie zo
rooskleurig werd dat die binnenkort ook zou aflopen.
Wat frappeert in de economische geschiedenis van de Nederlandse Antillen, is
het feit dat de transformatie van die drie barre eilanden voor de kust van Venezuela
en die drie dromerige stukjes land zo'n 1000 km meer naar het Noorden, tot een
zelfbewust staatje, zo geruisloos is gegaan. In 1920 was er niets; na het einde van
de Tweede Wereldoorlog gaven Curaçao en Aruba zegels uit ‘Curaçao helpt
Nederland’. Daar tussenin ligt het werk van de oliefee: van ongeveer 55.000 inwoners
in 1920 groeide de bevolking met 3,3% per jaar tot 170.000 in 1954, het jaar van
de autonomie; de natuurlijke groeiprognose - als er geen oliefee was geweest - had
het aantal inwoners in 1952 op 81.000 geschat. Die hele transformatie van niets tot
iets is volkomen geruisloos gegaan, zonder enige kreet om hulp tot wie dan ook.
Dat gedruis rond de economie van wat toen van Kolonie Curaçao en
onderhorigheden de Statuutpartner de Nederlandse Antillen was geworden, is pas
goed ontstaan toen de oliefee zich terugtrok.
In 1954 waren de Antillen een relatief rijk klein landje dat nog niet vermoedde - maar
had moeten vermoeden - hoe arm het zou zijn op het ogenblik dat het als enig
overgebleven ‘statuut’-land met Nederland het Koninkrijk-‘Nieuwe Stijl’ zou vormen.
Op de dag van de onafhankelijk van Suriname was de economische toestand van
de Nederlandse Antillen allesbehalve rooskleurig, in schrille tegenstelling met 1954
toen iedereen werk had en de Antillen zelfbewust zich zelf binnen koninkrijksverband
gingen besturen. De ontwikkelingen tussen 1920 en 1954 zijn gefinancierd niet uit
ontwikkelingshulp doch uit eigen belastingopbrengsten; de oliebedrijven zorgden
toen voor bepaalde taken, daar waar het hun uitkwam: taken, die eigenlijk aan de
overheid of ‘aan de markt’ toevallen zoals woningbouw, bouw van scholen en centra
waar goede en niet dure levensmiddelen gekocht konden worden. Dat
verzorgingssysteem, ontsproten uit een zuiver
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op winst gericht beleid, heeft aan de bewoners van de Antillen geen windeieren
gelegd noch aan de bedrijven die die verzorging op zich namen; om het vierkant te
zeggen: kapitaal had arbeid harder nodig en zag er voordeel in die arbeid zo te
belonen dat een optimale prestatie werd verkregen; daaronder viel ook het scheppen
van een bepaald loon en leefklimaat waarop aantrekken van vreemde
arbeidskrachten gebaseerd kon worden; emigreerde vroeger de Antilliaan
(Curaçaoënaar en Arubaan) naar Cuba, Venezuela en Colombia, na de komst van
de olie naar Curaçao en Aruba, keerden de emigranten terug en immigreerden
Surinamers, West-Indiërs, Portugezen, Arabieren, Oost-Joden, Chinezen en vele
anderen naar de Nederlandse Antillen, waar die immigranten een welvaart en kans
op welvaart vonden die verre boven de ‘thuislanden’ uitstak. Zo verwierven de
Antillen een welvaart die, bij het afkondigen van het Statuut, in schrille tegenstelling
stond met de relatieve armoede van het door oorlog geteisterde Nederland en
evenzeer scherp afstak tegen de betrekkelijke armoede van de omringende eilanden
in het Caraïbisch bekken; de Antillen hadden toen een per hoofd inkomen dat dat
van de ontwikkelde landen overtrof. Thans, nu wij 1978 schrijven, vertoont het reële
inkomen van de Nederlandse Antillen een constant dalende lijn, vermoedelijk het
enige land in de regio waar dat verschijnsel zich voordoet.

Automatisering
Die stagnatie eerst en later de daling van het inkomen per hoofd van de bevolking
is aangevangen op het ogenblik dat de oliebedrijven besloten tot automatisering
over te gaan; het wegzenden van de aangetrokken ‘vreemde’ arbeiders - eigenlijk
een zaak van ondankbaarheid - bracht enig, maar geen beslissend soelaas; van
een full-employmenteconomie veranderde de economie in een bijna constante
werkloosheid van 15-20% van de beroepsbevolking. Begrijpelijk dat de Overheid
daar wat aan wilde en wil doen en begrijpelijk dat men zich daartoe tot de rijke
partner Nederland wendde. Zo bestaat er een begroting van de
financieringsbehoeften van het grootste van de Bovenwindse Eilanden, St. Maarten,
met een bevolking van 11.000 zielen, begroot bedrag: 250 miljoen Nederlands, dat
is een kleine kwart ton Nederlands per inwoner: op die schaal becijfert zich de
financieringsbehoefte van de hele Antillen op vijfeneenhalf miljard Nederlands
courant. De Antilliaan knippert niet met de ogen bij het horen van die bedragen, die
hij als heel gewoon ervaart; hij modelleert zich immers bij het ontwerpen van zijn
toekomstplannen op zijn partner in het Koninkrijk, dat nu afschuwelijk rijke Nederland,
dat na de oorlog zo arm was dat het graag dat heel klein beetje hulp van de Antillen
ontving. Overigens is de staatsstructuur van de Antillen gemodelleerd naar die van
Nederland: een eenheidsstaatje (wat het helemaal niet is), bestaande uit vier
miniprovincies
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(eilandgebieden) met een centrale Overheid, de Landsregering, die op Curaçao
zetelt, waar vroeger het Nederlandse gezag was gevestigd. Naar Nederlands model
bevoogt de centrale regering dan die provincies, die onder ‘Hoger Toezicht’ staan,
maar zich nog mogen beroepen op de (Nederlandse) Kroon; en naar Nederlands
model heeft men een sociale verzekeringsbank, schoeit men het onderwijs op de
leest van de in Nederland al weer vergeten mammoetwet, doet men aan
automatische indexering, heeft men een ontslagregeling voor de arbeider (wat een
onmogelijke verstarring van het economisch leven ten gevolge heeft) en schrijft men
de Nederlandse wetboeken naarstig over, zo zelfs dat de vrouw emancipeert, voor
latino's toch nog niet altijd helemaal te verwerken. Men is zich immer nog bewust
dat het de Nederlandse vlag was, die woei boven Curaçao en Aruba, die de fee
deed verschijnen uit de schelp van die bij uitstek Nederlandse maatschappij, de
Koninklijke Olie, de Shell; de fee, die de twee barre eilanden wekte en verloste uit
de isolatie van de zee, de zon en de wind. SHELL en LAGO hebben de eilanden
Curaçao en Aruba, en daarmede de eilanden Bonaire, St. Maarten, Saba en St.
Eustatius ontwikkeld van helemaal niets tot iets; de economische geschiedenis van
die zes eilanden en eilandjes van 1920-1954 is het prototype geweest van wat wij
thans ontwikkeling van een volkomen onderontwikkeld gebied zouden noemen,
maar zonder dat de Overheid er actief bij te pas kwam, sterker, zonder dat de
Overheid, die toch vooruit behoort te denken, ooit gezorgd heeft dat het wel eens
anders zou kunnen worden en dat daarvoor dan maatregelen getroffen behoorden
te worden. Er is altijd geloofd in de sfeer van: het zal altijd wel zo duren.
Maar als Nordlohne in 1951 te Rotterdam promoveert op een dissertatie over de
(socio-economische) structuur van de Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse
Antillen komt hij tot de sombere conclusie dat bij het wegvallen van de olieindustrie
er maar één oplossing mogelijk is: emigratie en masse, tenzij een vervangende
industrie gevonden wordt. Hij bedoelde daarmede dat niet alleen de ‘vreemde’
werknemer diende terug te keren naar zijn land van herkomst, maar ook de Antilliaan
de (wederom tot barre rotsen wordende) eilanden diende te verlaten. Bijna
vijfentwintig jaar later, nadat de olieindustrie door vèrgaande automatisering haar
overheersende betekenis voor de economie van de Nederlandse Antillen heeft
verloren, komt Duller (Antilliaanse Economie en Ondernemerschap) tot praktisch
dezelfde conclusie. En als een afterthought stelt hij daarbij ‘It is strange to realize
that in 1958 the Antillean per capita income was some 50% higher than that in the
Netherlands: a mere decade later the situation was reversed’. Dat betekent dat,
formeel gesproken, de Nederlandse Antillen niet tot de Derde Wereld behoren, doch
kennelijk hard op weg zijn daaronder te vallen. En in januari 1977, in een lezing
voor de Rotary Club van Curaçao, stelt Miguel Pourier, Minister van Welvaartszorg
voor de Nederlandse Antillen: ‘The development aid (Pourier noemt een cijfer van
Nafl. 800 miljoen
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inclusief E.E.G.) as given us up to now has not only shifted our responsibility to
Holland but it has created an easygoing mentality in our community: “Don't worry,
at the very last moment we can apply to Holland, our fairy godmother”’

Funest
Dat is bijna zeggen dat de door Nederland verstrekte ontwikkelinghulp een funeste
bijwerking heeft (gehad). Waarom? Laten wij het ons heel goed realiseren: de
ontwikkeling van de ‘Kolonie Curaçao en Onderhorigheden’ tot de Nederlandse
Antillen is een typisch voorbeeld van ontwikkeling van een Derde-Wereldland(je)
zonder ontwikkelingshulp; maar is dat laatste wel helemaal waar? SHELL en LAGO
bouwden hele nederzettingen (Emmadorp, Julianadorp, Lago Colony, Lago Heights)
voor arbeiders en employé's, eigen ziekenhuizen, eigen winkels, waar ook de ‘lokale’
werknemers (die buiten de oliedorpen bleven wonen) toegang hadden. Dat werd
echt niet gedaan uit zuiver menslievende motieven; dat werd gedaan uit profijtelijke
motivatie: hoe relatief gering ook de kosten van de factor arbeid tegenover de kosten
van de factor kapitaal, het ging er toch om een leefbaar werk- en woonklimaat te
scheppen om het meeste rendement te halen uit de aan de werknemers betaalde
lonen. De oliebedrijven namen aldus een deel van de taak van de Overheid over:
het scheppen van de infrastructuur nodig om de totale verandering van de eilanden
Curaçao en Aruba op te vangen, voor zover die infrastructuur het bedrijfsdoel diende.
Gezien de relatief alomvattende betekenis van dat bedrijfsdoel in een voorheen non
existente economie, kwam het er op neer dat praktisch de olie plannen maakte,
dacht en uitvoerde en de taak van de Overheid beperkt bleef tot het administratief
opvangen van wat haar aldus in de schoot werd geworpen. M.a.w. de ontwikkeling
van de Kolonie Curaçao en Onderhorigheden tot de Nederlandse Antillen ging buiten
de Overheid om voor zoverre het het economisch gedeelte betrof; veel meer dan
ingrijpen wanneer bijzondere omstandigheden (de oorlog, de prijsontwikkeling, de
totale afwezigheid van sociale voorzieningen, noodzakelijke huurbescherming) dat
nodig maakten, is er eigenlijk niet gebeurd totdat de autonome Antillen zich ineens
gesteld zagen voor het door Nordlohne voorziene probleem: het wegvallen van de
olie als het fundament van de economie van de eilanden. Had de taak van de
Overheid tot dan bestaan in het inrichten van het staatje ‘De Nederlandse Antillen’
en het regelen van de vele details die daaruit voortvloeiden, waarbij geput kon
worden uit middelen die via altijd met een overschot sluitende begrotingen binnen
vloeiden, ineens werd de taak van de Overheid het letterlijk zorgen voor het
verschaffen van een bestaan allereerst aan hen die als ‘landskind’ daar primair recht
op hadden en vervolgens aan hen die of zelf of via hun ouders dat recht ontleenden
aan een
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economische onmisbaarheid. In die taak, aldus Minister Pourier, zijn wij niet
geslaagd: ‘We are in a similar or perhaps worse position, economically speaking,
than when we started receiving development aid’. Als oorzaken citeert hij: a)
afwezigheid van een strak gericht goed bestudeerd en geformuleerd plan; b) het
gebruiken van ontwikkelingshulp om gaten in de begroting te stoppen in plaats van
zelf te sparen; c) ongediscrimineerde indexering van salarissen en lonen, waardoor
wij ons niet alleen uit de markt hebben geprijsd maar d) door te vèrgaande
bescherming van de arbeider de arbeid onproduktief hebben gemaakt.

Remedie
En als remedie beveelt hij aan allereerst een grondige studie te maken van de stand
van zaken en op grond daarvan de rangorde van onze economische doelstellingen
te formuleren. Vervolgens citeert Minister Pourier de Voorzitter (President) van het
Bestuur van de Caribbean Development Bank, Demas, stellende dat
a) alle arbeidskrachten, geschoold en ongeschoold, in het gehele land, actief bij
het arbeidsproces dienen te worden betrokken;
b) grove armoede dient te verdwijnen en een redelijke verdeling van het nationale
inkomen dient tot stand te worden gebracht;
c) doen groeien wat de eigen bodem voort (kan) breng(t)(en);
d) vervaardig zelf zoveel mogelijk met eigen grondstoffen wat voortgebracht kan
worden voor verkoop aan toeristen of zelfs eigen gebruik;
e) verander het consumptiepatroon in die zin dat meer ‘eigen’ produkten gebruikt
worden;
f) streef naar het exporteren eerder van eindprodukten dan van halffabrikaten;
g) steun liever op eigen naburen en zoek bij hen hulp, beter dan die hulp en steun
ver te zoeken.
Dat is een programma dat de gemiddelde Antilliaan allesbehalve sympathiek in
de oren zal klinken; het veronderstelt het opgeven van vele dierbare gewoontes:
dure auto's; geïmporteerd - blik - voedsel; neerkijken op de andere (Britse, Franse)
eilanden in de Caribbean als minderwaardig, die in het kort omschreven kunnen
worden als ‘ontwestersen’. Maar bovenal het veronderstelt hard werk,
gemeenschapszin en het bewust zich afwenden van Europa en de Verenigde Staten
en zich wenden tot de broeders in de Caribbean om een van hen te worden, en dat
niet als zes afzonderlijke eilanden maar als zes eilanden in één verband. Nu is het
incongruent om alle aanbevelingen van Demas klakkeloos over te nemen bij het
bepalen van een ontwikkelingspolitiek van de Nederlandse Antillen; Demas spreekt
vanuit een onafhankelijk, en zich bewust toch in verband met de andere voormalige
Britse Westindische Eilanden opstellend, Barbados en al die
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eilanden hebben tenminste één ding gemeen dat zij over natuurlijke hulpbronnen
beschikken en als zij het willen hun bevolking zelf kunnen voeden, terwijl het juist
het tragische van de Nederlandse Antillen is dat hun oliewelvaart hen verre boven
hun Caraïbische broeders heeft verheven, terwijl de natuur hen in het verdomhoekje
heeft geplaatst en zij behalve hun ligging en hun haven (Curaçao) hun inwoners
niets te bieden hebben. Dat is anders wat de Bovenwinden betreft: maar dat betreft
dan slechts 6% van de totale bevolking.
Wat baat dan ontwikkelingshulp? Niets, als men doorgaat de Antillen te helpen
zich te ontwikkelen als een parodie van Nederland in de Caribbean: een keurig net
georganiseerd eenheidsstaatje (wat het helemaal niet is) met een naar Nederlands
model geschoeid onderwijs en een bevolking die buiten dit alles staat, er niets van
begrijpt en maar naar één ding snakt: zekerheid voor het naakte bestaan, zoals
men die had in de tijden van de olie toen de Shon Grandi (de Goeverneur) alles
bedisselde en iedereen te eten en een toekomst had. Dit alles, indien Nederland er
in gemoede van overtuigd is dat de voormalige Nederlandse Antillen zich in eenheid
kunnen ontwikkelen tot een eigen identiteit in het Caraïbisch samenspel en Nederland
de Antillen helpt de ontwikkeling daarheen te richten.

Welvaartsdroom
De kennelijke angst van de bestuurders van de Nederlandse Antillen voor de door
Nederland als een gegeven feit aanvaarde toekomstige onafhankelijkheid is
eenvoudig genoeg te verklaren: anders dan degenen die vanuit hun verzekerd
bestaan in Den Haag beslissen wat er nu maar eens moet gaan gebeuren, beseffen
degenen die in de Antillen dat gebeuren aan den lijve gaan ondervinden, diezelfde
onafhankelijkheid als een wrede verstoring van hun welvaartsdroom; in een van
haar verslagen stelt de Bank van de Nederlandse Antillen dat alleen het doen zakken
van het welvaartspeil naar het peil van de omringende eilanden blijvend soelaas in
de economische problematiek kan brengen. M.a.w.: het is zonneklaar dat de
onafhankelijkheid waartoe Nederland de Antillen feitelijk dwingt, economisch bezien
een grote stap achteruit betekent, terwijl het alles behalve zeker is dat, n'en déplaise
alle ontwikkelingshulp, die achteruitgang niet in een stroomversnelling zal geraken
en tot verschrikkelijke armoede zal leiden. Welke zin heeft dan ontwikkelingshulp?
Gewetensgeld? Doekje voor het bloeden? Opmaken van de pot die er nu een keer
is?
Er is maar één mogelijkheid ontwikkelingshulp zinvol te maken en Minister Pourier
stipte dat aan als hij zegt: ‘Political pressure in connection with development aid as
a matter of fact is not acceptable, but a mature Government doesn't have to be
convinced about the necessity of certain (unpopular) measures. For the motivation
of the people, especially in view of
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the independence, a different approach is a necessity’.
Hij doelt er dan op dat het al of niet verlenen van ontwikkelingshulp gebruikt wordt
als pressiemiddel om de Overheid in de Antillen te dwingen bepaalde maatregelen
er al dan niet door te krijgen en aldus ‘the autonomous position of the Netherlands
Antilles often is a question mark’ (Pourier). Dat zou, gezien het voorgaande,
uiteindelijk betekenen dat de staat Nederland tegen de staat de Nederlandse Antillen
zegt: ‘jullie accepteren in de onafhankelijkheid minder welvaart, of wij draaien de
kraan helemaal dicht, en dan worden jullie arm’. Dat is natuurlijk erg kras, maar
ontdaan van alle beleefdheidsfranjes tussen twee autonome partners in het
Koninkrijk-Nieuwe-Stijl gebruikelijk, komt het daar toch in essentie op neer. Wat
Pourier dan ook zegt is: als Nederland wil dat wij door onafhankelijk te worden armer
worden, laat ons dan alsjeblief zelf kiezen hoe en op welke wijze wij arm willen zijn.
De uiterste consequentie van dat standpunt kan niet anders zijn dan dat Nederland
alle bedillerij en alle bedisseling t.a.v. de ontwikkelingshulp voor de Antillen laat
varen; zakelijk geformuleerd: als de zelfstandige Antillen een lening uitschrijven
voor een bedrag dat zij noodzakelijk achten om als onafhankelijk land(je) de
bestaande welvaart zoveel mogelijk te continuëren, dan garandeert Nederland die
lening zonder enig voorbehoud of het verstrekt zelf die lening zonder enig
pourparlers. In de huidige constellatie maakt de laatste formulering natuurlijk geen
enkele kans van slagen, getuige het geharrewar in de Commissie Samenwerking
Ontwikkelingshulp Suriname; het is nu een keer erg moeilijk van bevoogding af te
zien: per saldo weten wij het altijd beter. Dat laatste is best mogelijk, want op de
keper beschouwd is Nederland nog zo'n gek land niet, maar met voormalige
rijksdelen en koloniën is het net als met jonge mensen: met schade en schande
wordt men wijs. En zouden wij stellen dat wij vrezen voor het lot van de ‘Antilliaan
met de pet’ als wij de regering daar na de onafhankelijkheid maar lieten begaan
(dat zeggen wij nu eigenlijk t.a.v. Suriname), dan is het verstandiger het gehele idee
van de onafhankelijkheid maar aan de kant te zetten en de Antillen bij Nederland
in te lijven, een oplossing die daar in een referendum met 99% opkomst en 99,5%
van de stemmen zou worden begroet.
Het kan niet genoeg herhaald worden: de Nederlandse Antillen zijn allereerst niet
rijp voor onafhankelijkheid om de doodeenvoudige reden dat zij daartoe een innerlijke
samenhang moeten hebben sterker dan de zuiver feitelijke band van voormalige
Nederlandse kolonie, vervolgens kunnen zij niet op eigen benen staan en geen
bedrag aan ontwikkelingshulp kan daar iets aan veranderen; het beste dat bereikt
kan worden is dat Curaçao en Aruba zich afzonderlijk zelf kunnen bedruipen, maar
willen die twee grootste eilanden de zorg voor de andere voormalige Nederlandse
eilanden Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius op zich kunnen nemen, dan
zullen zij tot in lengte van dagen gesubsidieerd moeten worden.
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Is ontwikkelingshulp dan zinloos? Vooropgesteld dient te worden dat van
ontwikkelingshulp in eigenlijke zin niet gesproken kan worden; de Kolonie Curaçao
en Onderhorigheden is bij mijn weten de enige voormalige Kolonie die de door
Nederland voorgeschoten gelden terug betaalde aan 's Rijks kas. Achteraf bezien
zou het heel wat verstandiger geweest zijn indien de toenmalige bestuurders, vanuit
Den Haag gedirigeerd, dat geld gebruikt hadden als een appeltje voor de dorst na
het ophouden van de oliestroom; geen mens heeft daaraan gedacht, geen mens
heeft daarvoor voorzieningen getroffen. En het zijn juist niet de Haagse bestuurders
die met dat probleem geconfronteerd werden, het zijn juist de pas opgetreden
autonome Antilliaanse bestuurders geweest die zich, zonder enige ervaring, voor
het probleem van een volkomen herstructurering van de Antilliaanse economie
geplaatst zagen, een probleem waarmede zij nu nog worstelen, omdat het
onoplosbaar lijkt.

Stap terug
Lijkt, niet is: het is oplosbaar indien de Antillen bereid zijn een grote stap terug te
doen in hun materiële welvaart, zich aanpassen aan de omstandigheden om hen
heen in het Caraïbisch bekken en zich dan weer, gezien hun sterke infrastructurele
basis en hun beter onderlegde en veel meer cosmopolitisch georiënteerde bevolking,
omhoog werken. Maar verkoop dat maar eens aan een politieke achterban die van
zijn politieke leiders niets anders dan welvaartsverhoging verwacht. Als de Bank
van de Nederlandse Antillen welvaartsverlaging bepleit, doet zij dat om zuiver
zakelijke redenen: de Antillen kunnen zich alleen handhaven indien zij als zuiver
dienstverlenend land concurreren kunnen; dat betekent dat hun geldlonen aangepast
moeten zijn aan het peil van het Caraïbisch bekken; dat hoeft niet te betekenen dat
de reële lonen tot dat peil moeten dalen. Het uiteindelijke doel: relatieve welvaart
voor allen op de Antillen, hetgeen betekent werk voor allen en een betere verdeling
van het totale nationale inkomen, zal alleen bereikt kunnen worden door een totale
herstructurering van vooral het consumptiepatroon, zowel van het individu (privé
sector) als van de overheid (publieke sector). De Antillen zullen moeten leren te
sparen en niet te rekenen op hulp van buiten af; hun volledig open economie is zeer
kwetsbaar t.a.v. het gebeuren om hen heen en alleen door het gebeuren in hun
eigen economie, dat zij kunnen beheersen door maatregelen van de Overheid, te
richten op een zoveel mogelijk positieve betalingsbalans bestaat de mogelijkheid
dat zij eindelijk de negatieve groei van hun reëel nationaal inkomen een halt
toeroepen. Dat bepaalt ook doel en richting van de te verlenen of verleende
ontwikkelingshulp, een hulp waarvan wel eens betwijfeld mag worden of het soms
niet eerder een last is, alle goede bedoelingen ten spijt. Een 2½% lening die behalve
de interest ondragelijke onderhoudslasten
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op de economie legt - ondragelijk omdat geen evenredig aantal arbeidsplaatsen
permanent gecreëerd wordt - kan funest zijn, evenzeer als een gift van ettelijke
tientallen miljoenen die een te ver gaande inflatoire werking heeft, ook al worden
arbeidsplaatsen geschapen. Geen ontwikkelingshulp kan eigen arbeid en vlijt
ontberen; geen ontwikkelingshulp, hoe vrijgevig ook, kan de bewuste gerichtheid
op een economisch doel vervangen. Dat zijn waarheden als koeien, maar wie in de
laatste begroting van het Kabinet voor Nederlands Antilliaanse Zaken de
projecten-lijst voor het verlenen van ontwikkelingshulp bekijkt, wrijft zich toch wel
eens de ogen uit: de lijst maakt nu bepaald niet de indruk opgesteld te zijn vanuit
het primaire verlangen een stervende economie nieuw leven in te blazen. Of de
Antillen beseffen niet hoe zij er voor staan - onwaarschijnlijk, gezien hetgeen Minister
Pourier stelt - of er is ergens een kortsluiting tussen degeen die de hulp aanvraagt
en degeen die de hulp toewijst; naar alle waarschijnlijkheid echter ziet men door de
bomen het bos niet meer. Een in 1968 verschenen studie (Caribbean Studies,
University of Puerto Rico, Caribbean Institute) berekent de nodige
kapitaalsinvestering per permanente arbeidsplaats op f 30.000; dat betekent, met
inachtnemen van een inflatiefactor van 1,8, dat een ontwikkelingshulp van Nafl. 800
miljoen rond 21.000 arbeidsplaatsen had moeten creëren; als de Antillen thans
echter nog het werkeloosheidsprobleem als onoplosbaar schetsen (voorbereiding
werkgroep integrale ontwikkelingsplanning) dan is er ofwel iets helemaal mis met
de planning van de besteding van de ontwikkelingshulp of de werkgroep heeft gelijk
en dan is het onverantwoord de Antillen een economisch onbestaanbare
onafhankelijkheid op te dringen. Onafhankelijke derden, zoals het IMF, dat in
regelmatige rapporten eigenlijk het destijds nogal gerucht makende rapport Lieftinck
voortzet, beoordelen de economische mogelijkheden van de Nederlandse Antillen
allesbehalve rooskleurig; tussen de regels door valt bovendien te lezen dat de
gestelde postulaten met een charmante glimlach postulaat gelaten worden. Dat lijkt
onachtzaamheid of onverschilligheid, maar is veel eerder te verklaren uit het feit
dat men maar al te zeer beseft dat Nederland de Antillen een economische erfenis
nagelaten heeft waartegen men buiten eigen schuld nu eenmaal niet opgewassen
is. Zij die stellen dat Nederland zich niet moet mengen in de interne zaken van de
autonome Nederlandse Antillen en derhalve verzoeken om hulp en steun vanuit de
boezem van de Antilliaanse overheid dienen te komen, hebben politiek het grootste
gelijk van de wereld, maar zien toch wel over het hoofd dat de gebleken onmacht
van de Antilliaanse overheid, ondanks alle verstrekte en nog te verstrekken
ontwikkelingshulp, om het afglijden naar armoede te voorkomen, verklaarbaar is uit
de geschiedenis van de laatste vijftig jaren, een geschiedenis die door Nederland
is beheerst. Dat bepaalt mede de verantwoordelijkheid van Nederland ten aanzien
van de aan de Antillen te verlenen steun en bijstand: niet alleen naar omvang,
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maar ook naar gerichtheid. Dat betekent nu weer niet dat Nederland de Antillen de
wet moet voorschrijven, maar het betekent evenmin dat Nederland lijdelijk moet
toezien hoe de geboden hulp vruchteloos versnipperd wordt. Minister Pourier heeft
toch wel heel duidelijk laten zien hoe hij graag had dat het aangepakt werd: vanuit
de gelijkwaardigheid van de twee partners, waarbij een stok achter de deur niet van
pas komt; met begrip voor het probleem van de Antillen, die helemaal niet
onafhankelijk durven te zijn en met begrip voor het feit dat zelfs Nederland niet altijd
met open beurs kan blijven staan.
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Neutronensterren en ‘zwarte gaten’
De concepten en hun werkelijkheid
A. Hewish

‘Je kan niet geloven in astronomische waarnemingen vóór zij door een
theorie bevestigd worden.’
A.S. Eddington

De studie van de astrofysica is zo uitermate boeiend omdat het om toestanden gaat
die wij op aarde, in onze laboratoria, nooit kunnen reproduceren. Wat wij ons hier
ter plaatse wél kunnen afvragen is: wat gebeurt er wanneer wij onze gewone materie
alsmaar krachtiger gaan samenpersen tot de atomen letterlijk onbestaande worden
en de materie een heel andere gedaante aanneemt dan die van de vertrouwde
atomen en moleculen? Dat soort vragen - hoe de materie er dan zou uitzien - werd
voor het eerst in de jaren dertig geopperd, kort nadat Chadwick (1930) het neutron
ontdekt had. Toen begon men de mogelijkheid te overwegen van een haast volkomen
‘neutrale’ toestand van de materie, erg verschillend van de elektrisch geladen
structuur met elektronen en protonen in normale atomen. Dat er sterren zouden
kunnen bestaan, uit louter neutronen opgebouwd, werd toen eveneens als
mogelijkheid verondersteld en de term ‘neutronenster’ was geboren.

Flitsende sterren
De hele kwestie bleef een puur theoretische en academische aangelegenheid tot
in het jaar 1967: in een onderzoeksprogramma te Cambridge uitgevoerd ontdekten
wij toen, helemaal bij toeval, een aantal sterren die volgens ons huidig inzicht die
hypothetische neutronensterren lijken te zijn. Zoals wel vaker gebeurt in de studie
van de fysica, stonden ook wij erg verbouwereerd toen een hypothetisch verschijnsel
tenslotte toch bleek voor te komen. Aangezien men op grond van een theorie nooit
bij voorbaat àlle eigenschappen van een nieuwe, fysische toestand kan voorspellen,
was ook in dit geval zo nauwkeurig mogelijke waarneming uitermate belangrijk.
Ik wens hier niet nog eens in detail de achtergronden te behandelen van de
ontdekking van de zogeheten pulsars. Die ontdekking gebeurde eveneens te
Cambridge in 1967: ik had een nieuw type radiotelescoop gebouwd, die bijzonder
gevoelig was voor kosmische radiogolven met wisselende intensi-

(*)

Voordracht gehouden op het Colloquium van de Vereniging voor Wis- en Natuurkundigen
Lovanienses (VWNL) op 28 april 1976 en verschenen in het VWNL-cahier 02.
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teit. Die telescoop zelf was eigenlijk ontworpen voor de studie van de zogeheten
radio-galaxieën: merkwaardige, kosmische objecten die niet zozeer licht- dan wel
radiogolven uitzenden. De energierijkste objecten of gebieden die wij aan de hemel
kunnen waarnemen zijn precies die eigenaardige radio-galaxieën. Slechts af en toe
1
zijn ze ook zichtbaar en worden dan quasars genoemd, quasi-stellaire objecten.
Bij de studie van die quasars was het dat wij onze eerste pulsar ontdekten.
Onze radiotelescoop was een vrij simpel en lang niet duur apparaat: grote delen
ervan kwamen tot stand door de vrijwillige - soms onvrijwillige - medewerking van
mijn studenten. De telescoop bestond grosso modo uit een groot aantal met elkaar
verbonden dipool-antennes, die wel over een zeer ruime oppervlakte waren gespreid,
zodat het een bijzonder gevoelig instrument werd.
Ikzelf en een student van me, Jocelyn Bell, begonnen de hele hemel af te speuren,
waarbij we de sterren met een sterk wisselende straling apart noteerden. Het duurde
niet lang of we hadden een aantal merkwaardig flitsende signalen ontdekt, die bij
nader toezien pulsars bleken te zijn. De eerste registreerden wij op 28 november
1967: zijn straling (van radiogolven), in functie van de tijd uitgezet, vertoonde
weliswaar vrij zwakke maar met zo'n regelmatige tussenpozen optredende pieken,
dat wij aanvankelijk dachten een kunstmatig signaal opgevangen te hebben. Toen
het toch een natuurverschijnsel bleek te zijn, verhoogden wij nog de gevoeligheid
van ons instrument. Metingen over een tijdspanne van één jaar of langer uitgevoerd
lieten ons toe de tussenpoos tussen twee pieken zeer nauwkeurig te bepalen. In
ons eerste geval bedroeg die tussentijd 1,29 sec. (gemeten met een nauwkeurigheid
van een honderd miljoenste seconde!). Tegelijk bleek dat de tussenpozen met
verloop van tijd iets langer duurden: pulsar CP 0868 b.v. zal na honderd miljoen
jaar flitsen met tussenpozen die dubbel zo lang zijn als thans. Het ritme van de
pulsars neemt dus gestadig af.
Na onze ontdekking begon men over de hele wereld naar pulsars uit te kijken:
op dit ogenblik zijn er ongeveer 150 bekend. De frequentie van hun pulserende
straling verschilt merkelijk van geval tot geval: de snelste, in de krabnevel, vertoont
ongeveer dertig pieken per seconde, de traagste ons bekende flitst slechts één maal
om de drie en een halve seconde. In veruit de meeste gevallen zenden de pulsars
alleen radiogolven uit (met golflengten variërend van enkele centimeter tot een paar
meter); soms zenden ze ook X-stralen uit, wat een apart belang heeft. In slechts
één geval, nog eens de pulsar van de krabnevel, wordt ook zichtbaar licht
uitgezonden.

1

Cfr. P.J. Treanor, Het raadsel van de quasars, in Streven, april 1967, blz. 693-698.
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Zien is geloven
‘Zien is geloven’ plegen wij Britten te zeggen. De flitsen in de krabnevel hebben wij
2
gefotografeerd met speciale stroboscopische en beeldbuis-technieken. Op een
eerste foto merkt men in het centrum van de krabnevel duidelijk drie sterren: op een
tweede foto, zestien duizendste van een seconde later genomen, blijkt de uiterst
rechts voorkomende ster helemaal verdwenen te zijn! Dat is het enige voorbeeld
van een optische waarneming van een pulsar.
Gelukkig beschikken wij over een vrij directe methode om de afstanden van de
pulsars te bepalen: ware dit niet het geval, dan zouden wij een belangrijk element
voor de interpretatie ervan missen. Wij weten dat de voortplantingssnelheid van
(radio)golven door de kosmische ruimte niet exact de snelheid van het licht is. De
interstellaire ruimte bevat een uiterst verdund en ten dele geïoniseerd gas, dat vrije
elektronen uitzendt. Bij hun doorgang door dat gas lopen de radiogolven een zekere
vertraging op, die des te groter is naarmate het om golven met langere golflengten
gaat. Veronderstel nu dat de pulsar twee (of meer) radiogolven met verschillende
golflengten gelijktijdig uitzendt, dan zullen de golven met kortere golflengte ons
eerder bereiken dan de andere. Uit het tijdsinterval tussen de aankomst van twee
of meer golven (en uit de bekende dichtheid van het interstellaire gas) kan men dan
de afstand van de stralingsbron afleiden. Al die veronderstellingen blijken te kloppen
en zo weten wij nu dat alle pulsars een honderd tot een paar duizend lichtjaren van
3
ons verwijderd zijn. Dat zijn typische sterrenafstanden in ons eigen melkwegstelsel,
zodat wij weten dat het om verschijnselen binnen onze eigen melkweg gaat.

Kosmische vuurtorens
In de jaren na de ontdekking van de pulsars werden verschillende modellen
ontworpen om hun eigenaardige straling te verklaren. Wat men op de eerste plaats
diende te verklaren was: de regelmaat waarmee de stralingsflitsen uitgezonden
worden. Het was dus uitkijken naar een zeer regelmatig lo-

2

3

De stroboscopische techniek bedoelt een zeer snelle beweging of snelle opeenvolging van
optische signalen zichtbaar te maken, die zich aan onze rechtstreekse, veel te trage
waarneming onttrekken. In principe gebeurt de waarneming doorheen een snel roterende
schijf met fijne spleetjes, die het globale beeld in een groot aantal afzonderlijke beelden of
signalen verdeelt: op deze wijze kan men b.v. van een snel draaiend wiel de spaken a.h.w.
zien ‘stilstaan’. De zeer geringe lichtstrekte van de stroboscopische beelden kan door
beeldbuistechnieken zodanig versterkt worden dat ze zichtbaar en fotografeerbaar worden.
Lichtjaar: de in de astronomie gebruikelijke lengte-eenheid, bepaald als de afstand die het
12

licht, met een snelheid van 300.000 km per seconde, in één jaar aflegt, ongeveer 9,5 × 10
km.
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pende astronomische klok. Men kon zich verschillende types astronomische klokken
voorstellen: de regelmaat waarmee een ster rond een andere wentelt; de regelmaat
waarmee een afzonderlijke ster onder invloed van de zwaartekracht een trillende
beweging uitvoert; of de regelmaat waarmee een ster om haar eigen as wentelt.
Alleen het laatste model bleek tenslotte weerhouden te kunnen worden als werkelijk
verenigbaar met de waargenomen feiten. Het zou dus een ster moeten zijn die snel
om haar eigen as wentelt én, als een vuurtoren, een stralingsbundel met zich voert.
Alle huidige theorieën stoelen op dit model: wil men de regelmatige flitsen verklaren
dan dient er een systeem te bestaan dat tegelijk gebundelde energie uitzendt én
om zijn eigen as draait, zodat die bundel (loodrecht of haaks geplaatst ten opzichte
van de omwentelingsas) bij elke omwenteling waarneembaar voorbij flitst.
De tweede vraag werd dan: waar zo'n ster te vinden die snel genoeg wentelt om
in het uiterste geval dertig flitsen per seconde te produceren? En hier ontkomt men
niet aan de conclusie, dat zo'n ster alleen een neutronenster kan zijn, uit hoofde
van de bekende gravitatiewetten. Alle astronomische objecten, of het nu sterren of
galaxieën zijn, worden door de zwaartekracht of gravitatie bijeengehouden. Zo
simpel is dat: de naar binnen gerichte aantrekking van de zwaartekracht houdt de
dingen bij elkaar. Gravitatie is de lijm die je in de astrofysica nodig hebt om aan alle
hemellichamen de vorm te geven die wij inderdaad waarnemen. Maar de
zwaartekracht die zo'n snel wentelende ster moet bijeenhouden is gewoon niet groot
genoeg tenzij het werkelijk een neutronenster is! Vóór de ontdekking van de pulsars
waren de dichtste, ons bekende sterren de zogeheten ‘witte dwergen’: de materie
is daar sterk samengeperst tot één ton per kubieke cm. Maar mocht je zo'n witte
dwerg alsmaar sneller doen ronddraaien, dan zou hij al lang aan stukken gevlogen
zijn vóór je de gewenste omwentelingssnelheid van ook maar één omwenteling per
seconde (en één flits per seconde) hebt bereikt. De enige ster die, zonder uiteen te
spatten, zo'n snelheid verdragen kan is een neutronenster.

Ontaarde materie
Waarom komt alleen een neutronenster in aanmerking? Om dat te begrijpen dienen
we wat dieper in te gaan op de eigenschappen van de materie wanneer die aan
onvoorstelbaar grote druk onderworpen wordt.
Wat gebeurt er met een brok materie wanneer de druk alsmaar toeneemt?
Herinneren wij ons vooreerst dat de ‘normale’ materie hoofdzakelijk uit lege ruimte
bestaat. Wat wij als een vaste stof beschouwen, een stuk ijzer b.v., bestaat in feite
uit een vrij dichte en regelmatige opeenstapeling van atomen, waarvan haast de
hele massa in de atoomkernen gelocaliseerd is. Het nogal grove, semi-klassieke
model is wel bekend: (haast) de hele massa
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bevindt zich in de positief geladen atoomkernen en daaromheen cirkelen de negatief
geladen elektronen als planeetjes rond een zon. In onze brok ijzer zitten de atomen
niet verder op elkaar gedrukt dan tot waar hun buitenste elektronenbanen zich met
elkaar versmelten. Die toestand verklaart een heleboel eigenschappen van het
gewone metaal.
Wat er nu ‘theoretisch’ gebeuren kan of moet wanneer wij de materie met geweld
nog verder samendrukken, wil ik hier op het simpelste niveau uitleggen. Wij kunnen
uitrekenen wat er gebeuren zal, omdat het gedrag van de elektronen rond de kern
geregeld wordt door de wetten van de quantummechanica. De quantummechanica
gaat uit, zoals bekend, van een heel eenvoudig principe: dat fundamentele
materiedeeltjes zoals elektronen en protonen, niet dienen beschouwd te worden
als harde balletjes maar veeleer als een soort golfverschijnselen, waarmee een
bepaalde golflengte verbonden is, volgens de beroemde vergelijking van Planck:
λ (golflengte van materiedeeltje)
= h (Plancks constante)/M(assa) × S(nelheid) van het deeltje
Als je nu de materie samenperst, moet de Planckse golflengte van de fundamentele
deeltjes alsmaar korter worden om de elektronen in een steeds kleinere ruimte hun
plaats te geven (in het hier beschouwde geval mogen wij de relativiteit verwaarlozen
en zowel Plancks constante als de massa van het elektron als onveranderlijk
behouden). Uit de vergelijking volgt dan onmiddellijk dat een alsmaar kleiner
wordende golflengte van de elektronen een alsmaar grotere snelheid ervan met
zich brengt. De conclusie luidt dus: als je de materie samenperst worden de
elektronen alsmaar sneller. Dat leidt tot een dramatisch gevolg: terwijl de
atoomkernen steeds dichter bij elkaar komen, worden de elektronen dusdanig
versneld dat zij hun banen om de kernen verlaten en nagenoeg volkomen vrij door
de hele ruimte gaan bewegen. Dat is nu precies wat er gebeurt op het moment dat
de materie een dichtheid van één ton per kubieke centimeter haalt. Tenslotte wordt
een toestand bereikt waarin alle elektronen zich vrij door de materie bewegen: deze
toestand noemen wij ‘ontaarde materie’. Wordt de druk nog verder opgevoerd, dan
heeft dat een tweede dramatisch gevolg. De elektronen benaderen de
voortplantingssnelheid van het licht en verwerven genoeg energie om in de protonen
binnen te dringen. Uit het negatief geladen elektron en het positief geladen proton
ontstaat dan een nieuw en elektrisch neutraal materiedeeltje: het neutron! Maar op
het moment dat dit proces doorgang heeft, gaat onze brok materie een veel geringer
volume innemen: het enige wat een forse ‘ineenstorting’ verhinderde was de
elektrisch geladen barrière van de elektronen. Nog verdere samendrukking van de
materie (verder verzwinden van vrije elektronen) heeft voor gevolg dat welhaast de
hele materie nog uitsluitend uit neutronen bestaat. De dichtheid daarvan is makkelijk
genoeg te berekenen: zij ligt in de buurt van honderd miljoen ton per kubieke cm,
een onvoorstelbare toestand. En het vraagt
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enige inspanning van onze verbeelding om te ontdekken wat zo'n materie nog zou
kunnen doen!

Uit de buurt blijven
Vele fysici hebben de laatste tien jaar hun hersens gepijnigd over de mogelijke
eigenschappen van zo'n neutronenster. Wat zou - om te beginnen - haar omvang
zijn? Een neutronenster met dezelfde massa als onze zon (en dat lijkt een typisch
geval te zijn) heeft slechts een doormeter van ongeveer 20 km. Haar materie is
vanzelfsprekend volkomen in-actief, aangezien alle brandstof opgebruikt is. Qua
ster is de neutronenster zo dood als je maar denken kan. Alle boeiende activiteiten,
nog aanwezig zolang kernfusie aan de gang was, zijn voorgoed afgelopen: je houdt
er nog alleen een bal uitgebrande asse aan over. Je verwacht dat die klomp
neutronen bijzonder oninteressant is, tot niets anders in staat dan daar in de ruimte
te zitten en nog verder af te koelen.
Niets is minder waar. Je hoeft je slechts af te vragen wat voor verschijnselen gaan
optreden wanneer je in de buurt van zo'n ster zou belanden. Je stelt je misschien
een Super Skylab van de toekomst voor die dicht genoeg bij zo'n neutronenster zou
geraken om na te gaan wat er aan haar oppervlakte gebeurt. De gravitatiekracht
zal er natuurlijk enorm zijn: een pluim weegt meer dan 100 ton! Laat je ze over een
afstand van één cm vallen, dan bereikt ze het oppervlak met de snelheid van het
licht. En je eigen gewicht - indien je erin slaagt een zachte landing te maken, zou
voor een gemiddelde persoon 700 miljoen ton bedragen. Dat kan natuurlijk niet: je
zou nog slechts een heel dun laagje zijn.
Belangrijker vanuit astronomisch standpunt dan de ietwat ijdele berekeningen
4
van daarnet, is de gravitatie-gradiënt dicht bij het oppervlak. Wat die gradiënt voor
effect heeft kan eveneens op eenvoudige wijze verduidelijkt worden. Stel dat onze
Skylab zich om een baan om de neutronenster bevindt: dan dienen wij duizend
omwentelingen per seconde te verrichten om in een vaste baan te blijven.
In die omstandigheden - menen wij allicht - zouden wij ontsnappen aan de enorme
gravitatie-effecten, aangezien wij dan in de zogeheten ‘vrije val’ volkomen gewichtloos
zouden zijn. We herinneren ons allemaal het vrije zweven van de kosmonauten
binnen hun ruimtetuigen onderweg naar de maan. En wij menen wellicht dat wij nog
even comfortabel zouden kunnen zitten blijven kijken naar het oppervlak van een
neutronenster. Jammer genoeg klopt dat niet. De gravitatie-gradiënt verandert hier
enorm volgens de beschouwde hoogte. De gravitatiekracht heeft alleen een
nulwaarde pre-

4

In een krachtveld geeft de gradiënt van punt tot punt zowel het (veranderlijk) bedrag als de
(veranderlijke) richting aan van de daar aangrijpende kracht.
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cies in het zwaartepunt van de beschouwde massa, het zwaartepunt dus van ons
ruimtetuig. Mocht de kosmonaut zo onverstandig zijn rechtop te gaan staan, dan
zal één punt in de buurt van zijn middel weliswaar gewichtloos zijn, maar zijn voeten,
dichter bij de ster, zullen een sterke neerwaarts gerichte kracht ondervinden. Zijn
hoofd is er verder vandaan en aan een corresponderende bovenwaarts gerichte
kracht onderworpen. Als wij even uitrekenen wat dit betekent voor een mens van
gemiddeld gewicht, dan worden zijn schouders omhoog getrokken met een kracht
van ongeveer 300.000 ton, terwijl zijn voeten met dezelfde kracht naar beneden
worden gerukt. Je wordt dus uitgerekt! Niet alleen mensen springen in die
omstandigheden aan stukken, maar gelijk welke gewone materie zoals wij die kennen
kàn niet bestaan in de buurt van een neutronenster. Dit is geen louter theoretische
bespiegeling. Aanvankelijk dacht men nog dat rond een neutronenster wat
overgebleven materie kon rondzwerven bij wijze van planeten. Nu blijkt dat in de
buurt van een neutronenster alle gewone materie door getijde-krachten aan stukken
wordt getrokken en daar niet kan bestaan. Dat klinkt allemaal een beetje kinderachtig,
maar het geeft ons wel een idee van wat er aan de hand is. Alvorens een wat
wetenschappelijker blik te werpen op wat de inwendige structuur én de omgeving
van een neutronenster zou kunnen voorstellen, moeten wij nog even terugkomen
op het samendrukkingsproces als zodanig, zoals wij dat leerden kennen in de studie
van de geboorte en de ‘dood’ der sterren.

Geboorte en dood van een ster
Het is inderdaad belangrijk na te gaan wat er gebeurt met de materie gedurende
het samendrukkingsproces. Je kan de materie immers niet gelijkmatig samendrukken
zonder ook haar inwendige structuur te wijzigen. Dat bleek van enorm belang te
zijn in de studie van de sterren. De zwaartekracht probeert voortdurend de ster in
elkaar te doen storten en dat proces voert eventueel tot wat wij de dood van een
ster noemen.
Nemen wij als uitgangspunt de ‘gewone’ sterren met veranderlijke massa. Wat
gebeurt er met een ster die ongeveer het gewicht van onze zon bezit? Wij weten
dat de zon niets anders is dan één grote kernfusie-reactor. De simpelste atoomkernen
- van waterstof - worden voortdurend in heliumkernen omgezet. Er moet ooit een
tijd komen dat die kernbrandstof verbruikt geraakt en de kernfusie ophoudt: dan zal
de zwaartekracht de zon tot een klein volume proberen samen te persen. Het
resultaat van dat proces, voor sterren van dezelfde grootte-orde als onze zon, zijn
de reeds vermelde ‘witte dwergen’. Een witte dwerg heeft ongeveer dezelfde
doormeter als onze aarde, en bestaat uit de bovenvermelde ‘ontaarde materie’,
waarin de elektronen zich vrij bewegen doorheen een roosterwerk van positieve
atoomkernen. Was de ster evenwel heel wat zwaarder dan onze zon, dan
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zal zij door een ineenstorting onder invloed van de gravitatie (en bij ontstentenis
van inwendige thermische tegendruk door kernfusie) kritische dichtheden gaan
bereiken, waardoor in het centrum van die ster neutronen gevormd worden. Daar
wordt een neutronenster geboren die echter, zoals wij reeds zagen, ineenstort tot
een uiterst klein volume. Door die ineenstorting die uitermate snel verloopt, valt de
hele ster in elkaar in een fractie van een seconde: letterlijk een implosie naar het
centrum toe. Die implosie maakt enorme energiebedragen vrij en geeft aanleiding
tot een super nova-explosie. De uitbarsting begint meteen een schokgolf die in de
ruimte uitdeint en in het centrum een neutronenster achterlaat. Zo ziet volgens ons,
grof geschetst, het einde van een massieve ster eruit. Ik heb het hele proces hier
uitermate vereenvoudigd weergegeven.
Gaan we uit van een nog veel massiever ster, dan zou haar ‘dood’ bestaan uit
haar ineenstorting en haar verdwijning tot het beruchte ‘zwarte gat’. Een veel
hypothetischer einde, waarover ik het hier verder niet zal hebben.

De wetenschappelijke status van het ‘zwart gat’ is vooralsnog veel minder
zeker dan die van de neutronenster. Ter verklaring van dit hypothetisch
astronomisch object is de relativiteit onontbeerlijk. Zelfs de neutronen
zouden door de gravitatiekrachten vernietigd worden, en in die toestand
zouden alle bekende fysische wetten het laten afweten. Gravitatiekracht
en dichtheid (massa per volume) zouden ‘oneindig’ groot worden, zodat
geen enkele energie of materie een zwart gat nog kan verlaten en dit
bijgevolg aan alle beproefde waarnemingsmethoden zou ontsnappen.
Van dat ‘zwart gat’ zei
Sir A.S. Eddington: ‘Ik ben geneigd aan te nemen dat het haast een
“reductio ad absurdum” is van de formule van de relativistische ontaarding.
Verschillende gebeurtenissen kunnen tussenbeide komen om de ster te
“redden”, maar ik voel behoefte aan een betere bescherming. Ik meen
dat er ergens een natuurwet moet zijn, die de ster belet zich op die
absurde wijze te gedragen’. Of Eddington gelijk heeft weten wij vooralsnog
5
niet?

Van binnen en van buiten
Fysici van de hele wereld, specialisten van de vaste (materie)toestand, hebben een
heleboel denkwerk verricht over de inwendige structuur van een neutronenster. De
doormeter zou ongeveer 20 km bedragen. Een buitenste schil bestaat waarschijnlijk
uit materiaal met de meest stabiele ons bekende

5

Voor een kritische en overzichtelijke samenvatting van recente auteurs over ‘zwarte
gaten’ cfr. Martin Gardner, The Holes in Black Holes, in The Newyork Review, sept.
29,1977, blz. 22-24.
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atoomkern, ijzer met atoomgewicht 56. Deze schil zou dus een soort ‘gewoon’ ijzer
zijn, dat sterk is samengedrukt. Onder die schil zou een tweede concentrische zone
zitten, voornamelijk bestaande uit een roosterwerk van positieve kernen met vrij
beweeglijke elektronen (ontaarde materie): dit materiaal zou erg lijken op dat van
de ‘witte dwergen’, ofschoon het ook sterker zou samengedrukt zijn. Nog dieper
zouden wij terechtkomen in de zone van louter neutronenmateriaal, en daar zou
zich in hoofdzaak de massa van de neutronenster bevinden. Waarschijnlijk is de
buitenste schil van die neutronenkern vloeibaar (een soort supervloeistof zoals
vloeibaar helium II) en de binnenste vast, maar erg zeker is dat niet. Helemaal in
het centrum zouden fundamentele deeltjes van een hogere orde dan de neutronen
7
kunnen aanwezig zijn, de zg. hyperonen. Maar daarover weten wij echt te weinig.
De belangrijke zone is die van het neutronenmateriaal, dat het grootste deel van
de massa bevat en waarschijnlijk in aanzienlijke mate vloeibaar is.
Een aantal kenmerken, van groot belang voor de omgeving van de ster, spruiten
voort uit haar ontstaansgeschiedenis. Omdat de neutronenster ontstond door de
ineenstorting van een ster als onze zon, zal ook zij een bepaalde rotatie-energie en
een bepaald magnetisch veld bezitten. Nemen wij als voorbeeld onze zon met een
rotatie-snelheid van ongeveer één omwenteling per maand, een magnetisch veld
8
van 0,01 Tesla en een straal van ongeveer één miljoen km. Indien zo'n ster tot een
9
neutronenster ineenstort, kan haar magnetische flux onmogelijk verdwijnen. (Eén
van de dingen die je in de astrofysica leert is: dat je een magnetisch veld of
magnetische flux nooit kwijt kunt raken!) De totale magnetische flux blijft dus
behouden, maar hij raakt wel uitermate geconcentreerd omdat hij door een veel
geringer volume gaat stromen. Het magnetisch veld van de neutronenster zal
ongeveer tien miljard maal sterker zijn: aan de oppervlakte zal je een magnetisch
veld aantreffen van ongeveer 100 miljoen Tesla. Omwille van het behoud van de
bewegingsenergie zal de ster ongeveer tienduizend omwentelingen per seconde
gaan uitvoeren. Dat waren vrij simpele aflei-

6

7

8

9

Fe 56 slaat op ijzeratomen, waarvan de kern 26 protonen en 30 neutronen bevat, en die dus
het atoomgewicht 56 bezitten, ten opzichte van de conventionele gewichtseenheid, die voor
zuurstof aan 16 wordt gelijkgesteld.
Men pleegt de lementaire deeltjes, volgens hun zogeheten rustmassa, te onderscheiden in
leptonen (massa kleiner dan of gelijk aan die van het elektron), mesonen (massa begrepen
tussen die van elektronen en proton) en hyperonen (massa groter dan die van het neutron
maar kleiner dan die van het deuteron, de proton-neutronkern van waterstof).
Tesla: de internationale eenheid (zogeheten SI-eenheid, van het Système Internationale
d'Unités, gebaseerd op K(ilogram), M(eter), S(econde) en A(mpère)) van een in een middenstof
geïnduceerd magnetisch veld doorheen een oppervlakte-doorsnede.
De magnetische flux is een maat voor de ‘dichtheid’ van de magnetische krachtlijnen in een
doorsneden oppervlak.
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dingen gebaseerd op de ineenstorting van een gewone ster: zij moet een grote
omwentelingssnelheid en een zeer sterk magnetisch veld bezitten.

Historische explosie
Wat voor empirische bevestigingen hebben wij van de correctheid van het eerder
geschetste beeld? Natuurlijk zijn er de pulsars, de waargenomen regelmatige
stralingsflitsen. Mocht dat een beetje mager lijken als bewijs, dan hopen een aantal
andere aanwijzingen zich geleidelijk op. Het sterkste argument voor de juistheid
van onze idee van de neutronenster zit in de krabnevel, waar wij een pulsar
aantreffen precies in het centrum van een supernova-explosie. Dit is een bijzonder
sterke bevestigende omstandigheid (circumstantial evidence). De supernova van
de krabnevel is een van de best gedocumenteerde van de sterrenkunde. De explosie
10
zelf werd door Chinese en andere astronomen waargenomen in 1054 : wij zien ze
nu nog als een uitdeinende, lichtende wolk, die bestaat uit de resten van die
uitbarsting.
Wat de astronomen vele jaren lang onbegrijpelijk voorkwam, was de oorsprong
van het witte licht dat door het centrale gedeelte van de nevel wordt uitgezonden.
Wit licht - dat weten wij - wordt veroorzaakt door bewegende elektronen in de
nevelwolk, wanneer die daar onder magnetische invloeden van richting veranderen.
Een beweging van geladen deeltjes (als elektronen) met wisselende snelheden,
noemen wij synchrotonstraling. Men kan makkelijk uitrekenen wanneer die elektronen
geleidelijk hun hele energie moeten verloren hebben en dus hun uitstraling van wit
licht moeten stopzetten: na ongeveer honderd jaar (ik bespaar de lezer het detail
van die berekening). Maar hier hebben we een nevel waarvan de elektronen licht
uitstralen en dit blijven doen sinds 900 jaar! Iets moet dus voortdurend voor de
levering van snelle elektronen instaan. Ergens in de nevel is er iets dat dit presteert,
en wij kunnen de daartoe benodigde energie berekenen. En dat bedrag blijkt exact
de hoeveelheid te zijn, die wij bekomen wanneer wij veronderstellen dat de
geleidelijke vertraging van de omwentelingssnelheid van de neutronenster die
energie heeft afgestaan. Wanneer een roterend lichaam langzamer gaat wentelen,
verliest het vanzelfsprekend een deel van zijn bewegingsenergie. Die moet ergens
naartoe en in ons geval blijkt het energieverlies van de roterende neutronenster
precies gelijk te zijn aan dit energiebedrag dat door de krabnevel als wit licht wordt
uitgezonden. Dat is toch een bijzonder sterk argument. Jammer genoeg kennen wij
geen andere goede voorbeelden van pulsars in het centrum van een
supernova-explosie. Maar er zijn nog andere aanwijzingen.

10

Aanvankelijk was de helderheid van de plots aan de hemel verschenen ‘ster’ zo groot dat zij
ook overdag met het blote oog waargenomen kon worden.
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Een ervan houdt verband met het eerder vermeld theoretisch model van de inwendige
structuur van een neutronenster. Wij zagen dat de neutronenster kort na haar
ontstaan zeer snel roteert en dat zij een starre buitenste en waarschijnlijk een
vloeibare binnenste schil bevat. In haar geheel moet zij de vorm aannemen van een
afgeplatte ellipsoïde, want elk snel roterend lichaam, onderworpen aan
middelpuntvliedende krachten, neemt zo'n vorm aan. Wanneer de neutronenster
langzamer gaat draaien, vertoont ze de neiging een volmaakter bolvorm aan te
nemen: inderdaad, mocht ze ooit volkomen bewegingloos worden, dan zal de
bolvorm haar definitieve gedaante zijn. Terwijl de ster dus langzamer wentelt en
dientengevolge haar vorm wijzigt, zullen spanningen ontstaan in de buitenste starre
schil. Men verwacht dat de buitenste schil af en toe zal doorbreken. Op dat moment
gebeurt er een plotse overgang van de vroegere stervorm naar een volgende die
ietwat sferischer is. Als de buitenste schil plots wat sferischer wordt en blijft
rondwentelen rond een massieve, vloeibare kern, zal zij op dat moment een klein
beetje sneller gaan ronddraaien. Dat volgt inderdaad uit de wet van behoud van
bewegingsenergie: wanneer zo'n ‘beving’ optreedt (wij noemen dit niet een aardmaar een sterbeving), waardoor de buitenste schil het begeeft, dan moet de
omwentelingssnelheid van die schil een tikkeltje groter worden. Doordat de zware,
vloeibare kern met nagenoeg constante snelheid wentelt en dit blijft doen, zal hij de
buitenschil afremmen tot na een tijdje de normale toestand hersteld is. De dynamica
van dat hele proces werd in detail uitgewerkt. En kijk, een aantal waargenomen
verschijnselen lijken daar heel goed op. Uit bijzonder nauwkeurige metingen in de
krabnevel blijkt inderdaad dat de pulsar soms kortstondige veranderingen van
omwentelingssnelheid vertoont, die heel goed in het net beschreven beeld passen.
Er zijn andere pulsars, waarvoor men een lichtjes verschillend model nodig heeft
om te verklaren wat men ziet, maar de algemene dynamica van hun omwenteling
en de daarbij te verwachten vormveranderingen lijken toch door rechtstreekse
waarneming bevestigd te worden. Ik meen dat wij een behoorlijk vertrouwen mogen
hebben in de fundamentele juistheid van onze neutronenster-idee, als blijkt dat zelfs
details als de zojuist beschrevene waargenomen en gemeten kunnen worden.
Plaatsgebrek verhindert mij daar nog verder over uit te weiden.

Onopgehelderd vuurtoren-effect
Ik meen dat onze ideeën over de oorsprong van neutronensterren binnen
supernova's, over de dynamica van hun omwenteling en hun omwentelingssnelheid,
fundamenteel juist zijn. Maar hét grote mysterie blijft: waarom zenden zij überhaupt
straling uit, radio-golven en soms X-stralen en lichtgolven? Waarom zit die straling
in een welomschreven bundel? Wat is het eigenlijke mechanisme van het
waargenomen vuurtoren-effect? Dit zijn
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de dingen die wij hoegenaamd nog niet doorhebben. Alvorens daarop in te gaan,
wil ik toch nog even wijzen op de rijkdom aan (onbegrepen) informatie die de
pulserende signalen blijken te bevatten. Zo merkt men b.v. dat honderd
opeenvolgende flitsen van onze eerste pulsar weliswaar elk 15 tot 20 duizendste
van een seconde duren, maar dat de vorm zelf van die regelmatige flitsen op heel
korte tijd erg verschillend kan zijn. Blijkbaar kunnen in de nabijheid van een
neutronenster razend snelle veranderingen van de toestand optreden. Onze pulsar
in de krabnevel zendt zowel X-stralen, lichtgolven, gammastralen als radiogolven
uit: ze vertonen alle in elke flits twee duidelijke en gelijktijdig optredende pieken. Wij
begrijpen niet waarom, maar zo gebeurt het nu eenmaal. Wij kunnen tenslotte ook
de polarisatietoestand van de uitgezonden straling meten: ze is vaak rechtlijnig
gepolariseerd (trillend in één vlak) en soms kantelt het polarisatievlak gevoelig én
regelmatig van het begin naar het einde toe van de flits. De pulsarstraling varieert
zo veelvuldig en zo snel, dat men in Amerika geprobeerd heeft al die informatie te
visualiseren op een gekleurd TV-scherm. Ik ben niet zeker dat dit een bijzonder
wetenschappelijke werkwijze is, maar je verkrijgt wel aantrekkelijke beelden!
Bij wijze van conclusie dan maar hét grote probleem: waarom zenden pulsars
straling uit? Van een ding zijn we zeker: ze doen het niet omdat zij heet zijn. Sterren
doen dat wel. Pulsars kunnen geen thermisch veroorzaakte straling uitzenden, die
een veel hogere temperatuur vereist. Waar zou die straling dan wel vandaan kunnen
komen?
Uit mijn beschrijving van de lichtende krabnevel bleek dat er in de buurt van de
pulsar hoe dan ook elektrische ladingen moeten voorkomen, die zich op regelmatige
en welbepaalde wijze bewegen. Hoe dit gebeurt weten wij nog niet maar de theorie
suggereert dat er rond een neutronenster een goed ontwikkelde atmosfeer bestaat.
Dat zoiets mogelijk is klinkt nogal verwonderlijk en lijkt in tegenspraak met wat ik bij
de aanvang zei over de enorme gravitatiekracht die elke atmosfeer schijnt uit te
sluiten. Maar de neutronenster met haar uiterst krachtig magnetisch veld is eveneens
een vrij roterende dynamo, die aan de oppervlakte uitermate sterke elektrische
velden opwekt. En die velden kunnen inderdaad geladen deeltjes, elektronen en
protonen, wegrukken van het oppervlak van de ster waar ze juist aangetroffen
kunnen worden. Dit heeft voor gevolg dat er rond de ster een atmosfeer ontstaat,
waarin je b.v. voornamelijk (negatieve) elektronen rond de evenaar en (positieve)
protonen in de poolgebieden aantreft. Wat wij van die atmosfeer nog kunnen zeggen
is dat zij zal proberen met de ster mee te wentelen (dit volgt uit de tot in het detail
uitgewerkte elektrodynamica, die ik hier niet in het kort kan weergeven). Wij
verwachten dus dat de atmosfeer met dezelfde snelheid ronddraait als de ster zelf.
Maar dat is een situatie die op vrij korte afstand van de ster gewoon onmogelijk
wordt: de materie zou daar sneller gaan bewegen dan het licht, wat volgens de
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relativiteitsleer niet kan. De conclusie luidt dus: ergens, niet al te ver van de ster,
stroomt materie weg, waarschijnlijk in de vorm van geladen deeltjes, vanuit de
neutronenster-atmosfeer. Dit is het soort proces dat de snel bewegende elektronen
in de krabnevel zou kunnen verklaren.
Kan dit proces tenslotte ook verklaren hoe een gebundelde straling ontstaat en
wàt nu eigenlijk die bundel zo wel omschreven houdt? Ik moet toegeven dat er nog
geen zeker antwoord bestaat op dit moeilijk probleem: het gaat daar inderdaad om
een elektro- en plasmadynamica in relativistische omstandigheden en in de buurt
11
van een neutronenster. Dit werd nog niet bevredigend uitgewerkt.
Eén mogelijkheid zou er ongeveer als volgt uitzien. Veronderstel dat de
magnetische as van een neutronenster haaks staat op de omwentelingsas van de
ster. De door het sterke magneetveld opgewekte elektrische velden kunnen aan de
magnetische polen geladen deeltjes wegslingeren, en deze deeltjes zullen de neiging
hebben de ster te verlaten in de richting van de magnetische krachtlijnen. Zoals
bekend bewegen elektrisch geladen deeltjes zich in een spiraal rond de richting van
het magnetisch veld. Het is dus best mogelijk dat pakken ladingen alsmaar sneller
gaan bewegen bij de polen van de ster en daar de ster gaan verlaten. Indien dit
gebeurt, zullen zij straling uitzenden en versneld worden bij hun omwenteling door
de ruimte. Uit de elektrodynamische behandeling van het fenomeen volgt dat je dan
één of twee stralingsbundels bekomt, die in de richting van de magnetische polen
naar buiten treden. Vele bestaande verklaringsmodellen stoelen op deze theorie.
Toch is dit niet de enige theorie en andere modellen worden reeds bediscussieerd.
Eén ervan neemt als uitgangspunt de zogeheten kritische cirkel rond de
neutronenster waar de materie net de snelheid van het licht gaat bereiken. In de
veronderstelling dat deeltjes uit een haaks op de omwentelingsas gelegen
magnetisch veld ontsnappen, zouden er kritische gebieden kunnen zijn, op de
snijpunten van die cirkel en de magnetische krachtlijnen waarlangs de deeltjes
bewogen: en daar zouden de deeltjes in de ruimte geslingerd worden. Dit proces
zou eveneens twee gelocaliseerde en diametraal tegenover elkaar gelegen
stralingsbundels opleveren. Dit soort model impliceert een stralingsbron die veel
verder van de ster verwijderd is dan in de eerste theorie. Eerlijk gezegd, wij weten
er bitter weinig van. Mijn mening is dat wij slechts dan antwoorden op die problemen
mogen verwachten, wanneer we de elektrodynamica veel verder in detail uitgewerkt
zullen hebben.
Wij hebben hier een fraai voorbeeld van hoe het er in de fysica aan toe-

11

Een bijna volkomen geïoniseerd gas, met evenveel elektronen als vrije ionen, heet plasma.
Bij kernfusie ontstaat plasma met zeer hoge (miljoenen graden) temperatuur. Van de (nog
niet gerealiseerde) beheersing van de plasma-toestand verwacht men een optimaal gebruik
van kernenergie.
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gaat: al ver gevorderd met de oplossing van het neutronensterprobleem, blijven wij
geplaagd zitten met bijzonder moeilijke en belangrijke verschijnselen, waaraan het
o.m. te danken is dat die sterren überhaupt waargenomen kunnen worden! Zoiets
gebeurt wel vaker in de fysica, waar bepaalde grote vragen een antwoord krijgen,
en belangrijke, kleinere vragen helemaal niet. Er ligt nog een heel werkveld braak
in de fysica van de pulsars. Het is een prachtig werkveld. Een beetje frustrerend
wellicht is het feit dat de kleinste ons bekende sterren ons sommige van de grootste
problemen in de astrofysica blijven opgeven.
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Bread & Puppet: broodnodig theater
C. Tindemans
De Erasmusprijs - de alternatieve Nobelprijs in de cultuursector - werd in 1978 aan
het theater toegekend, en binnen het theater werd gekozen voor het poppenspel.
Vier laureaten delen de prijs (zowat f 200.000): de gebroeders Napoli (Catania,
Sicilië), het ensemble van Yves Joly (Bouville, Frankrijk), het Teatrul Tandarica
(Boekarest, Roemenië) en het Bread & Puppet Theatre ergens in de V.S.A.). De
uitreiking van de prijs zal op 3 juni geschieden in het Paleis op de Dam te Amsterdam.
Daarna gaan de vier groepen binnen het Holland-festival op tournee door Nederland.
Het Bread & Puppet Theatre zal ook in België optreden.
Kenmerkend voor het vernieuwende theater dat in de jaren 60 de toon heeft bepaald
waar de jaren 70 op verder bouwen, is het rituele karakter. Uiteraard kan niet de
intentie tot ritualisering beslissend zijn voor de uiteindelijke waarde, maar enkel wat
binnen en door middel van het ritueel be-tekend wordt. Het ritueel opgraven om het
slechts als buitenvorm van een spektakel te hanteren, blijft kermisvermaak. Alleen
indien de historisch-vertrouwde vormen van een ritueel functioneel gebruikt worden
als stramien voor nieuwe be-tekeningen, slaag je erin theater te maken. Dat hebben,
1
ieder op zijn eigen wijze, Grotowski en het Bread & Puppet gedaan. Diverse
vormcodes gebruikend als een levende taal om ons zaken te vertellen die vandaag
de mensen bezighouden, de gewetens verontrusten, de tijd in beweging brengen,
door middel van handelingen. Het Bread & Puppet staat, in het overbrengen van
een politiek engagement, meer open, is rijker aan veelvoudige betekenis dan de
liturgische oefeningen van Grotowski, die toch altijd in een wat besloten perfectie
gekluisterd is gebleven. Het belang van Bread & Puppet in de waaier van het
grensverleggende theater is meteen erg groot. Ook al omdat zijn theatercode
nagenoeg geen navolging heeft gevonden; dat is al een aanduiding voor de unieke
vormgeving ervan.
Het Bread & Puppet, een informele groep die in 1962 te New York vorm kreeg
onder de leiding van de Duitse beeldhouwer en poppenbouwer Peter

1

Cfr. C. Tindemans, De vraag van Parsifal, in Streven, nov. 1970, blz. 141-151.
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Schumann (Breslau 1934), hield in 1970 het stadsleven voor gezien en week uit
naar Vermont en een soort landbouwcommune. Geregeld is het in de V.S.A. en in
Europa opgetreden. De (gedeelde) toekenning van de Erasmusprijs 1978 aan deze
troep is de terechte erkenning van haar waarde.
Als werkintentie heeft Schumann gesteld: ‘We want to work directly into and out
2
of the interior of the people’. Kunst was voor hem een overbodige luxe geworden.
Dan hou je ermee op of dan tracht je er een nieuwe zin voor te ontdekken. ‘We
named our theatre the Bread & Puppet because we felt that the theatre should be
3
as basic as bread.’ Dat omschrijft aardig de ethische basis. Bread & Puppet is wars
van elke ideologie, maar engageert zich breeduit voor de mens in de ruime zin;
parodie en satire krijgen in hun produkties geen plaats, alles is gericht op vreselijke
ernst.
Om de ernst over te brengen, bespreekbaar te maken, werd er een formule van
uitbeelding gevonden die de fundamentele menselijke intuïtie voor vrede en
rechtvaardigheid, evenwicht en harmonie in naïevistische vormen opvangt en
weergeeft. Schumann wil niet schreeuwen of ageren; hij wil overtuigen door de
simpele kracht van het naïeve beeld. Omdat de menselijke persoon, de acteur, niet
per se artistiek-naïef uitvalt, heeft Schumann, die er het ambacht toch al voor
meebracht, de pop en het masker opgewerkt tot beeld-instrumenten.
Hij wijst elke stemverheffing af en hij concentreert zich op de zwijgzame
demonstratie: ‘I don't think our business is to protest but to say what needs to be
4
said of what feels good to say’. Hij wil zijn theater begrijpelijk houden voor vijfjarigen;
uiteraard is dat een boutade, maar de overdrijving vertelt toch dat niet de inhoudelijke
complexiteit het watermerk vormt. Deze nadruk op algemene verstaanbaarheid
kenmerkt ook zijn plaatsen van optreden; zowel binnenshuis als op openbare
plaatsen wordt er opgetreden. De ruimte is dus in zijn theatersysteem bijkomstig.
Ook dat is een principiële afwijzing van het conventionele theater. Hij brengt niet de
stilistische subtiliteit die afhankelijk is van het scenische effect en de technische
knowhow. Het gaat om iets substantieels, om het wegschenken in en via het spel
van essentiële waarden voor de mens in dit leven: ‘We would like to be able to feed
5
people’.

Werkwijze
Bread & Puppet is overal bekend om zijn poppen. Altijd zelf vervaardigd, zijn ze wel
erg verschillend. Ze variëren van kleine handpopjes, doorgaans

2
3
4
5

Cfr. H. Brown-J. Seitz, With the Bread & Puppet Theater. An Interview with Peter Schumann,
in The Drama Review 38 (1967), blz. 62-73.
Ibid., blz. 64.
Ibid., blz. 66.
Ibid., blz. 73.
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komisch of enkel illustratief gebruikt, over middelgrote poppen met dramatische
functie, tot reuzenpoppen tussen 2,5 en 6 m. Ook de wijze waarop deze poppen in
het spel betrokken worden, verschilt sterk. De poppen kunnen door acteurs
gemanipuleerd, over het lichaam van een acteur gemonteerd of door verschillende
acteurs langs de buitenkant van het speelveld gemanoeuvreerd worden. Naast de
poppen is er ook een heel eigen gebruik van maskers, meestal hoofdmaskers, toch
ook handmaskers. En tussen deze eigen vormen in lopen en handelen dan ook
niet-verpopte of -gemaskerde acteurs. De poppen zijn echter wel principieel de
hoofdacteurs; uit hun bestaan is de vormcode van de typische beweging van het
Bread & Puppet ontwikkeld.
Waar vooral de reuzenpoppen enige herinnering oproepen aan grote corsi of
carnavalstoeten, heeft Schumann elke verwijzing naar grootse ‘processionales’
voorkomen. Zijn effect is niet afgestemd op wat bizarre poëtica of hol-ogige retoriek,
maar op zuinige impersonaties van menselijke personen, volledig gekleed,
rudimentair versierd, met prozaïsche blote gezichten, meestal in niet-identificeerbare
gelaatsexpressie, vaalgrijs, anoniem. Ze blijven herkenbaar als ontworpen door een
beeldhouwer, maar ze hebben een vreemde eigen stilering meegekregen die
welsprekend-efficiënt is in de altijd simpele vertelling als kern van de handeling.
Ze verbeelden dus altijd mensen, draken, dieren, goden, lijken, om het even welke
expressiefunctie ze ontvangen, ze staan altijd voor menselijke ervaringen, in
niet-realistische situaties die altijd meer van mirakel en magie leven dan van
rechtstreeks contact. Het geeft een wat dubbelzinnig gehalte aan de artistieke
aankleding. Enerzijds is er een strikte en nauwkeurige perceptiedwang, gericht op
dagelijkse feitjes, maar niet veel verder dan de oppervlakte van de dingen; anderzijds
is er een surrealistisch patroon waarin alle oppervlakkige levenskenmerken in
perfecte vervreemding opgenomen worden. Dit theater handelt altijd over elementaire
thema's van het bestaan; alleen wil het nergens en nooit enige reconstructie van
een belevenis zijn in de letterlijke zin. De erkenningsgegevens zitten onmiddellijk
geintegreerd in een atmosfeer van existentie, van spiritualiteit, van metafysica, en
de psychologische, de sociologische en de logische criteria tasten maar in beperkte
mate deze geheime zones aan. Schumann werkt en verkeert binnen de eeuwige
componenten van een collectieve fantasie die te ontdekken is in sprookjes, parabels,
mythen, in elementair-religieuze kernen. Daardoor ontstaat er nooit enige individuele
karakterisering, geen motivatie van gedrag en handelen. Het verhaal is altijd
losgehaakt uit de beperkingen van de constructie; de vrijheid van vertelling is de
enige leidraad. Het heeft iets van vrije verzen en ritmen overgebracht in het medium
van het theater. Associatie is hier belangrijker dan logische samenhang. Wat dan
wel sterk verzorgd wordt, is het noodzakelijke arrangement van de associatieprikkels;
zij komen nooit los en onvoorbereid voor, maar ze wor-
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den aangebracht met het oog op een effect en die effect-sequenties dienen in te
werken op de zintuigen, op oog en oor en daarlangs op de emotie. Het resultaat is
dat het creatieve instinct van de toeschouwer geactiveerd wordt in plaats van
gedomineerd.

Visualiteit
De betekenis van Schumanns voorstellingen ligt in hun visualiteit. Het woord wordt
weliswaar niet volkomen geslachtofferd, de klank behoudt enige steunfunctie, de
muziek blijft meer dan enkel begeleiding; maar de krachtigste gaafheid, in samenspel
met de begeleidingsaspecten, ligt in het zichtbare, in de soms hiëratische, soms
levendige uitdrukking van de poppen, in de onveranderlijk-brutaalwitte belichting,
in de dansbeweging die het handelingspatroon aangeeft en voltrekt. Samenspel
van vele zintuiglijke prikkels is het fundament van de voorstelling. In dit samengaan
van vele elementen is het woord zijn tirannieke voorrecht ontnomen, is het auditieve
ondergeschikt aan het visuele.
Dit theater is geen literair-esthetisch feest, wil elke solemniteit vermijden. Tegelijk
is het een bijzonder onmiddellijke vertaling van emoties, opvattingen, volksgelovige
traditie, intermenselijke houdingen, gedragen door de moderne dans gereduceerd
tot basispatronen. Met opzet zoekt Schumann de kleine schalen van het leven, niet
de enorme wereldproblemen, maar de emoties die elke mens raken in algemene
zwakheden. Het witte onopgemerkte licht is doorgaans een eenzame schijnwerper,
gehanteerd als zoeklicht in mobiele en creatieve functie; het witte is andermaal een
betekeniselement, het symbool van de gezochte en verlangde zuiverheid, van de
eenvoud, van de algemeenheid, van het niet-bijzondere, van het gedeeld-menselijke.
Omdat het autonoom de figuren kan volgen, gaat dit licht zelf vaak over tot het
bespelen van de poppen, individueel en gegroepeerd, zodat via het licht nieuwe
beeld-effecten ontstaan en andere proporties in het danspatroon opdagen. Het licht
kan geen hypnotisch bedrog worden, een kartonnen realiteit vermooien; het is
onmiddellijk deel van de actie dat zijn eigen beperking kent als het te pletter loopt
tegen de wanden of de objecten. Uiteraard is elke theatermachine afwezig; in dit
handwerkerstheater zijn ze niet alleen onbetaalbaar, ze zijn vooral on-menselijk,
instrumenteel. Ze worden dan ook weggehouden uit een reservaat van menselijke
grondgevoelens. Het is een cultuurprotest dat op eenvoudige wijze nadruk krijgt en
geeft. De spelruimte is meestal onmetelijk leeg en kaal, andermaal niet alleen uit
de noodzakelijke armoede van de troep. Het is een onschatbaar voordeel dat het
spel ertoe in staat is door zichzelf de ruimte te veroveren, die zelfde ruimte die de
simpele mens dag in dag uit nauwelijks als zijn eigen leefdomein weet te bewaren.
Het theater wijst de weg naar middelen en voornemens. De actie heeft alle prioriteit
en primauteit; de ruimte is ge-
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schapen voor de mens en niet omgekeerd.

Poppentheater
Wie vermoedt dat Schumanns poppen expressieloos zijn, vergist zich. De kleine
handpoppen zijn altijd thematische zinnebeelden; ze staan voor massa, voor
outsiders-zonder-rol, voor stoepkijkers die de dingen van het leven wel ondergaan,
maar geen eigen bewustzijn weten te ontwikkelen. De middelgrote poppen zijn de
handelingdragers; zij bepalen en ondergaan de actie. Zij treden met gezag op,
meestal positief; zij dramatiseren de mogelijkheid van de mens om in te grijpen. Zij
kunnen daarom ook gepersonaliseerd worden, zelfs al bewaren ze hun universele
categorie. Hun kostumering kan karakteriserend werken; hun bewegingsgedrag kan
individueler zijn. Zij moeten echter optrekken tegen de reuzenfiguren, incarnaties
van abstracte waarden, te herkennen in concrete figuren of machten. Bij deze reuzen
is het allegorische karakter het sterkst uitgedrukt.
Toch is het niet een theater dat alleen maar gebruik maakt van poppen om de
impersonatie door acteurs te ontlopen; het is wel degelijk een poppentheater en de
conventie van de pop bepaalt het gehalte van spel en uitwerking. De karakters zijn
dus geen personen maar figuren. Hun actie bestaat niet uit wat iemand wil of doet,
maar uit wat zulke figuren zouden doen in de droomwereld die niet concreet is.
Acteurs buiten de pophuls spreken de teksten voor de popfiguur; of de figuur draagt
zelf schilden waarop de basiswaarheid van haar functie aangegeven staat. Ook de
middelgrote poppen die een acteur in de huid mee hebben lopen, blijven zich als
poppen gedragen; hun bewegingsritme is niet vermenselijkt, maar schikt zich naar
de bijzondere voorwaarden van de popconstructie. Daardoor is dit altijd een traag
ritme; het is niet een subreëel bewegingsgeheel dat opzettelijk vervreemding
produceert, maar een symbolisch ritme waarin de contouren van de werkelijkheid
gereduceerd zijn tot een voor ieder mens grijpbaar perceptiemodel.
De schedelmaskers bestaan in alle verbeeldingsmodi, maar ze hebben een aantal
gemeenschappelijke trekken. Ze zijn als dodengezichten, met vaste uitdrukking,
zonder verlangen, mysterieus superieur en boven de dingen; ze hebben een
fundamentele rust over zich en hebben hun menselijke kwetsbaarheid ingeleverd,
geruild voor vrede en vreedzaamheid. De maanvorm van deze gezichten is egaal
grijzig of witzilveren, met iets Oosters in de toch nog pinkelende oogjes, met gratie
ook, wijs, onbarbaars. Wie in de schaduw van dood of bedreiging vertoeft, wordt
gelig, rose of paars maar ze blijven gewone lui, die niet het lijden manifesteren maar
reeds naar binnen gekeerd zijn; het is een concentratie die zonder pose blijft, die
bezorgdheid aangeeft voor juist die dingen die belangrijk zijn. Er lopen ook vreemde
monsters tussen, kwaadaardige duivels, maar tegelijk wippen er feeën rond
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en bleke dagdromers, niet betrokken bij het gebeuren, buiten de tijd staand, niet
dood en toch niet levend. Enkele kleine popjes puilen uit de grote figuren; het zijn
ridicule dwergjes die, niet opgenomen in het spel als ze zijn, tijd zat hebben om de
zin van het gebeuren uit te werken, maar deze tijd ongebruikt laten en wreedaardige
toeschouwers bij de dramatiek van de eeuwigheid blijven.

Modellen
Fire (1962, resp. 1968) is ontworpen voor een gesloten ruimte, een specifieke arena
met een beperkt aantal toeschouwers. Het thema is het ritueel van de dood van
Christus, maar zonder de overdosis sentimentaliteit die pacifistische spektakels
kenmerkt. Bij de aanvang wordt aan iedere toeschouwer een homp roggebrood
uitgedeeld. Het gordijn schuift open op een zwart-wit tableau vivant, samengesteld
door zowat 20 mensen, op geluid van een wazig gemurmel dat misschien gebed
wil zijn, allen in een onrustige, versteende houding van afwachting. Het leed staat
op de grijze maskers geschreven, kartongezichten van het piëta-type. Een dagelijkse
tragedie vindt plaats in een ruimte en een tijd die nergens genoemd worden. De
technische middelen blijven erg simpel; het vuur is een rafel rood weefsel die alles
overdekt. Er gebeurt geen enkele aanslag op de zintuigen, alles blijft onwezenlijk
kalm en wat er gebeurt is niets minder dan de allegorische uitbeelding van een
standpunt inzake Vietnam; beter dan ideologische pleidooien, dan filmfragmenten
vol goede wil, dan reeksen genapalmde kinderen, geeft deze evocatie de ‘realiteit’
weer.
Er is een minimum aan beweging; verplaatsingen van de wittige figuren gebeuren
op commando, een voorzichtig tikje op een ijzeren staafje. De groep verandert
nauwelijks van opstelling; hier en daar roert zich langzaam een hoofd, een hand,
een bovenlichaam. Nog een tikje op de staaf, alles verstart, doek toe. Wat werd
intussen vertoond? De popvrouwen bij het begin staan roerloos samen, mompelen
wat ‘vader’ of ‘moeder’ zou kunnen betekenen. Zij nemen plaats rond een witgedekte
tafel met een soepkom in het midden; uiterst traag zetten enkelen de kom aan de
mond, en dan weer neer. Er wordt gemusiceerd, erg ingehouden, erg vredig, tot
plots de verbranding inzet van drie figuren, een hommage aan de Amerikanen die
zichzelf verbrandden uit protest tegen de oorlog. De drie in het rood geklede
popfiguren, die ook rode doeken bewegen, worden door de zwaaiende zoeklamp
uitvoerig belicht. In de laatste scène is er een figuur gekleed in een grijswit
nonnenhabijt; zij trekt repen rood plakband over zich heen, over haar mond en ogen,
zijgt dan langzaam, adembenemend langzaam in elkaar tot ze onooglijk als een
hoopje as op de grond ligt. En dat bijna allemaal in absolute stilte. Het is nergens
schokkend, het is nooit griezelig, er is niet de minste sensatie. Er is ook geen enkele
getoonde emotie, de werkelijkheid is
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nergens nagebootst. Het simpele ritueel is direct voor iedere aanwezige
verstaanbaar. De vijfjarigen zijn getroffen.
Neem The Grey Lady Cantata (1970). Andermaal een droef en aandoenlijk verhaal
over het slachten van onschuldigen in oorlogstijd. Het begint met een afscheidsfuif
in een groepje decadente stedelingen. Dan komen de poppen, een vader, een mater
dolorosa die haar zoon uitzendt in volle besef dat hij niet terugkeert. Een plastic
traan loopt traag langs haar enorme bolle wang. De isolering is perfect; de fuivers
worden met draden de voorwerpen uit de hand gerukt, de stoelen verdwijnen uit de
kamer. Militaire tucht wordt uitgebeeld door een in eindeloze traagheid uitgevoerd
bevel tot het binden van de schoenveters. Even keert er een witte duif over het
spelvlak, maar ze vliegt op en weg als een modelvliegtuigje zoekend in de buurt
komt. We zien de komende slachtoffers, oudere grijze dametjespoppen. Ze hokken
bij elkaar in verdovende schrik. Lijk gewonde dieren. Guernica in playback. Einde
met muziek. Totentanz.
In The Birdcatcher in Hell (1971) is er een My Lai-parabel, waarin een gruwelijke
god een vogelzanger vergiffenis schenkt (zoals Nixon aan luitenant Calley) omdat
hij zelf ook trek heeft in vogelvlees. Er lopen rode overgrote maskers rond met
benzinekannen als trommels. De figuur wordt uiteengelegd in een pantomimisch
deel (deemoedige schaamteloosheid) en een gesproken deel (met marktkretige
megafoon). Geen ogenblik demagogisch, constant pacifistisch. Vooral leert dit stuk
nieuw te kijken: de toeschouwer wordt uit zijn consumerend ongeduld gestoten, de
woordzwelgende verhaaltjes (sterke staaltjes) worden teruggebracht tot de
onthullende eenvoud van star-eloquente maskers. Er komt een god in voor die iets
van Chronos heeft en zeker ook veel van de God van de Bijbel. Maar het is geen
religieuze fabel. Het gaat om de cyclus van dood en geboorte; het is geschraagd
door een godinmoeder die kinderen baart en dan de schepselen terug opslorpt om
zelf opgeslorpt te worden. Een wereld zonder verlossing, die alles om zich heen
afsluit en verstikt. Boeddhisme, Bijbel en Griekse tragedie in enerzijds groteske
verminking, anderzijds ontstellende duidelijkheid. Een dialoog van wereldconcepten
in een uitwisseling van universele tekens die helder en coherent zijn en toch complex
en hermetisch. Is het ook politiek theater? In elk geval revolutioneert het niets. Bij
het einde heerst nog altijd de gesloten wereld, zonder groei, zonder heil; het eeuwige
haalt het op het historische en de apocalyps op de revolutie. Het is een volkomen
eigen verbeeldingswereld waarin geen functie is voor het aambeeldcabaret van het
agitatietheater of voor de linkse bondieuserie van het vormingstheater. Peter
Schumann blijft bescheiden; het gaat hem om ‘the impact of sound and visual
6
elements on the spectator, and not transcendental postry put into dialogue’.

6

Cfr. J. Towsen, The Station of the Cross, in The Drama Review 55 (1972), blz. 57-70.
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Bread & Puppet cultiveert onmiskenbaar idealen. Het simpele leven wordt geprezen,
de vrijwillige zelfbeperking (niet noodzakelijk de ascese), de armoedigheid van de
tevredenheid en de weerstand tegen het kwaad. En dat zijn niet toevallig ook de
stilistische operatieprincipes. Thematiek en uitbeeldingsnorm vallen samen. Ze
worden niet opgedrongen als een externe waardenschaal, toe te passen op het
leven, mar als intrinsieke constanten van het Zijn. Schumann vraagt niet deze
waarden concreet in te sluiten en op te nemen in het leven, maar hij biedt ze aan
als een mogelijk inzicht in de waarde-beladen natuur van de dingen. Daarom kan
de maaltijd als een terugkerend motief bestaan.
Bread & Puppet ziet het leven als geheiligd, maar verbergt niet dat het ook
imperfect is, dat het niet de hoogste vorm van het Zijn betekent, dat het beheerst
wordt door de aspiratie over zichzelf heen te klimmen in een onbereikbare
transcendentie. Het hanteert drie bronnen: een pantheïstische christelijkheid die
optreedt als het geseculariseerde draagvlak, een Germaans repertoire van
heidens-magische en totemistische volkssprookjes, en de onuitputtelijke vrijheid
van het Boeddhisme. Vaak loopt de communiserende visie op Jezus zichzelf voorbij
in een messianisme dat als metafoor voor het nakende einde van de wereld staat.
De erfzonde zit niet in het vlees, maar in de begeerte, in de gretigheid van het
(kapitalistische) bezit. De essentie van het Leven is dan ook de Liefde. Schumann
weet dat hij daarmee deze, onze werkelijkheid niet uitschakelt, maar dat wrange
besef doet zijn behoefte niet kantelen, ‘the idea of a marginal world outside “normal”
7
social life’.

7

Cfr. F. Kourilsky, Dada and Circus, in The Drama Review 61 (1974), blz. 104-109.
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De hysterische toverlantaarn van Louis Ferron
L. Geerts
De helden in Ferrons boeken zijn geen mensen, maar - naar hij herhaaldelijk al
gezegd heeft en ook in dit gesprek uiteenzet - poppen, symbolen, dragers van
ideeën. ‘Het is allemaal poppenkast’, is een geliefkoosde uitdrukking in Ferrons
mond. Dat klopt niet helemaal. Hoe bizar de hoofdpersonen ook zijn, ze lijken op
mekaar en op mensen. Misschien wel op Ferron zelf?

Perverse gekken
In Gekkenschemer maken we de tragi-komische levensloop mee van ene Ferdinand;
de man denkt dat hij ‘hofzanger’ van Ludwig II van Beieren is en voelt zich concurrent
van niemand minder dan Ludwigs favoriet, Wagner. Wagner heet in het boek Wahler
- een combinatie van Wagner en Mahler, een eerste verwarrend spelletje van Ferron.
Ferdinand is een dromer die meer wil dan hij aankan. Zo is hij o.a. verliefd op
mevrouw d'Azay, een dame met een society-salon, waar ook Wagner komt.
Typerend is dat Ferdinand niet alleen kan zingen, maar ook een illusionist is: hij
is een meester in het nabootsen van vogelgeluiden, iets wat hem populair maakt
bij het lagere volk, waar hij eigenlijk thuishoort. Maar nee: hij moet en zal ‘hofzanger’
worden. Hij heeft toegang tot het ‘boudoir’ van mevrouw d'Azay. Hij is pas tevreden
als hij tot de koning en Wahler doordringt en is dan diep ontgoocheld, wanneer die
hoogverheven wereld vol homofilie, perversie en wanhoop zit.
In Het Stierenoffer is de held zakelijker: Florian is een ontgoochelde soldaat uit
de Eerste Wereldoorlog die stalknecht wordt bij zijn officier, von Salz. Ook hij ontmoet
een ‘hoge vrouw’: de met een Jood, Weininger, getrouwde dochter van von Salz.
Ook hij heeft illusionistische trekken: hij bedrijft een raar soort happenings in een
kapelachtige boshut. Bovendien maakt hij kennis met het onmogelijke: een vleermuis
ontsnapt, bij wijze van laatste adem, aan von Salz; ze is alleen zichtbaar voor Florian
en de Jood Weininger. Ze wordt door hen gevoed in een alsmaar grotesker wordende
vraatzucht (het hele paardenbestand van von Salz zaliger gaat eraan), totdat Florian
op de rug van de kameelgroot geworden vleermuis naar Mün-
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chen vliegt om de Hitler-putsch vanuit de lucht te overschouwen.
Wonderen zijn er dus genoeg. Wat te denken van de bochel van Friedolien, het
hoofdpersonage in De Keisnijder van Fichtenwald? Is het een echte bochel of een
symbool zoals die vleermuis van soldaat Florian? De bochel is namelijk een bundeltje
schriftjes (de eerste twee delen van de roman) en wat vrouwenondergoed (Friedolien
is net als Florian een fetisjist van vrouwenondergoed). Pas in het derde deel blijken
echter ook de schriften en dat ondergoed niet echt te zijn, omdat Friedolien helemaal
niet bestaat. Wel heeft hij in ‘Fichtenwald’ de experimenten op gekken en Joden,
zoals de nazi's die nodig achtten, meegemaakt...
De illusionistische verwarring - Wat is nou echt? Wat illusie? - wordt ten top
gedreven in Turkenvespers. De hoofdpersoon van dit boek is Kasper Hauser, maar
ook iemand anders: soms spreekt hij in citaten uit Simplicius Simplicissimus, de
beroemde schelmenroman over de Dertigjarige Oorlog van Grimmelshausen; dan
weer neemt hij woorden in de mond uit het toneelstuk over Hauser van Peter Handke.
En heel de tijd door leeft hij in een mythisch-verworden Wenen, dat door de Turken
belegerd wordt, maar dat tegelijk ook het Wenen van onze tijd is. Tijd en ruimte zijn
hier helemaal illusionistisch gemaakt. De identiteit van de ‘held’ is eerder een collage
van literaire citaten dan een personage. Het is verbazend te zien, hoe Ferron hier
speelt met de literaire suggestie: een niet erg belezen consument zal dit boek als
een spannende, uiterst bizarre, soms mirakuleuze story doormaken.
In De Keisnijder van Fichtenwald laat Ferron de hoofdpersoon erg theatraal
optreden en zelfs twee toneelstukjes opvoeren; het theatrale - ook in de vorm - staat
hier centraal. In Turkenvespers staat de film centraal: Kaspar Hauser - de bekende
wees - herinnert zich passages uit Simplicius Simplicissimus alsof hij het in de
bioscoop heeft gezien; bovendien wordt zijn leven geregisseerd door ene Sternheim
- een combinatie van de filmregisseurs Sternberg en von Stroheim. Verder spelen
allerlei filmische gegevens een grote rol. Ook Freud loopt erin rond, Wittgenstein,
zelfs Nabokov...
Om enige klaarheid te scheppen in dit spel met perversies en illusies gingen we
praten met de auteur; door de sneeuw die dag had hij zich verlaat en konden we
rustig zijn werkkamer rondkijken: tientallen devote medailles uit wat hij zelf noemde
‘een hartstikke Roomse opvoeding, maar net niet bij de Jezuïeten geweest’, een
officiersdegen uit vroeger tijden, een postkaart van niemand minder dan Beuys, een
hele plank vol Nabokov, een andere vol Borges, een tiental vol Duitse romantiek,
een VPRO-brochure over Baader-Meinhof...
Ferron leeft nu van zijn pen (met wat subsidie en wat werk voor Vrij Nederland);
vroeger vertaalde hij of was bezig als reclameschrijver.
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Echt iets voor jou: de mensen ilusies voorspiegelen met kitsj!
Nee hoor, nu ben ik toch serieuzer bezig, want in de reclame klopt het allemaal niet;
je moet de mensen wijsmaken dat ze nieuwe meubelen nodig hebben en zo.

En daarbij kan je jouw geniepig ondertoontje niet gebruiken?
Nee. Hoewel. Dat merkwaardige lullige toontje dat ik hanteer, dat heb ik eigenlijk in
de reclame geleerd. Ik probeerde in mijn reclameteksten toch nog een subtiele ironie
te leggen die alleen voor de heel goede verstaander waarneembaar was. Dat is
een techniek waarvan ik als romanschrijver dankbaar gebruik kan maken, wanneer
ik personages met een lachend gezicht de meest afschuwelijke waarheden laat
vertellen.

Literaire toespelingen
Veel recensenten en critici raken geïntimideerd door de bonte bende literaire
toespelingen die jij in je boeken loslaat. Ik heb ook enkele vragen. Die vlindervanger
op bladzijde 57 van Turkenvespers, is dat Nabokov?
Mooi. Heel mooi. Je bent de eerste die dat merkt.

Ik twijfelde, omdat hij volgens jouw beschrijving te mager is om Nabokov te zijn.
Natuurlijk. Hij is immers ook Mahler. (Inderdaad, op bladzijde 58 zingt hij ‘Nun will
die Sonn' so hell aufgehn’, L.G.). Bij die figuur van ‘de vlindervanger’ heb ik inderdaad
aan Nabokov gedacht, maar dat is verder van geen enkel belang. Een grapje.

De Freiherr von Sayn met zijn filosofische uitlatingen, is dat soms Wittgenstein?
Dat denk ik wel ja.

Waarom noem je in De Keisnijder van Fichtenwald Himmler wel bij zijn naam, maar
Goering en Hitler niet?
Dat is het spel met werkelijkheid en illusie. Aan de ene kant wek je bij de lezer de
indruk dat het allemaal echt is, maar aan de andere kant wil je duidelijk maken: Nee,
man, dit is alleen maar literatuur. Enerzijds een sterke suggestie, anderzijds een
ondergraven ervan.

Het trof me dat in Turkenvespers vooral de Oostenrijkse auteurs Musil, Wittgenstein
en Handke optreden, hoewel je liefst met Duitse romantici, doorgaans ook musici,
speelt.
Dat is heel typerend voor mijn laatste boek. Die Oostenrijkse schrijvers hanteren
de taal heel anders dan de Duitse romantici; de romantici ge-
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bruiken de taal om visioenen op te roepen, terwijl de Oostenrijkers het medium taal
zelf onderzoeken en zich afvragen: ‘Als ik dit zeg, is het dan ook zo? Kan ik
überhaupt nog iets uitdrukken in taal?’ Die vraag stelt Turkenvespers ook: ‘Kan ik
überhaupt nog iets zeggen over de wereld?’ Dat is het thema van het boek.

Tegelijk toon je door het gebruiken van citaten uit Wittgenstein, Simplicius
Simplicissimus en Handke aan, dat je met citaten al genoeg kan uitdrukken. Zo
maak je je eigen boek overbodig.
Nou, dat moet dan maar gebeuren. Misschien schrijf ik wel geen roman meer. (Deze
betreurenswaardige consequentie behoeft ons niet te verontrusten: in twee interviews
had Ferron het al over twee nieuwe romanprojecten, L.G.). Als je zo doorgaat als
in Turkenvespers, dan kom je op een punt dat je het schrijven zelf overbodig gaat
vinden. Daartegenover staat dat mijn volgende roman juist een heel klassieke zal
zijn!

Schrijven zonder te citeren kan overigens niet. Ergens laat je zelf iemand in een
roman zeggen dat elke schrijver toch maar steeds opnieuw de letters van het alfabet
citeert.
Precies, dat bedoel ik.

Engagement
Je hebt al vaak gezegd, dat je zeker niet als geëngageerde auteur wil beschouwd
worden.
Nee, want ik wil per se niet begrepen worden als iemand die de geschiedenis op
een dialectische wijze probeert uit te leggen. Dat probeer ik juist niet. Ik probeer ze
in Freudiaanse zin uit te leggen. En daarom wil ik niet het etiket ‘geëngageerd’
hebben. Onder ‘geëngageerd’ wordt immers altijd begrepen dat je een politieke
stelling inneemt en dat je vanuit die politieke stelling je tableau opzet, maar dat doe
ik nu juist niet. Misschien is het eindresultaat er wel naar dat je me politiek kunt
plaatsen, maar dat is niet de bedoeling geweest. Ik probeer het ook inhoudelijk zo
te maken, dat iedere lezer er zijn eigen boodschap uit kan halen. Het is niet eens
ondenkbaar dat een wat fascistisch aangelegde lezer er ook precies dat uit haalt
wat hij graag wil.

In allerlei uitlatingen, vooral in Het Stierenoffer over de soldatenraden in Duitsland
na de Eerste Wereldoorlog, ga je nog veel verder. Je zet je af tegen die
hervormingspoging.
Dat is zelfs een vertaalprobleem geweest. De Duitse vertaler zei: ‘Dat verdom ik
om te vertalen, want zo is het niet geweest!’ Alleen maar omdat ik
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mijn scepsis laat blijken ten opzichte van de radenrepubliek, iets wat ik op zichzelf
wel toejuich, zeker in Duitsland, maar waarvan ik toch wel vermoed dat er ook nare
dingen in zijn gebeurd. Maar het is nu eenmaal zo met bepaalde linksen dat al wat
links is, meteen ook maar totaal zuiver moet zijn. Over die mentaliteit heb ik zo mijn
bedenkingen.

Is het vanuit die belangstelling dat je Baader-Meinhof ook zo nauwkeurig volgt?
(Ferron wordt gefascineerd door Baader-Meinhof, zoals blijkt uit andere interviews.)
Ja, Duitsland is nu eenmaal een land waar allerlei menselijke problematieken veel
sterker, meer uitgekristalliseerd aan de orde blijken te komen dan hier. Ook de
relatie mens - maatschappij doet zich in Duitsland veel verwrongener voor dan in
andere Europese landen.

Jacques Kruithof heeft gezegd, dat je werk een afrekening is met de victoriaanse
moraal. Het woord ‘victoriaans’ lijkt me niet juist. Het gaat om een nog half-feodale
wereld.
Ja, het grappige in Duitsland is, dat het daar samengaat, meer dan in de andere
Europese landen die allemaal een burgerlijke revolutie achter de rug hadden. Het
feit dat ze daar nog een voor-Freudiaanse, preutse wereld in stand willen houden,
ging samen met nog feodale toestanden, zodat de fatsoensmoraal in Duitsland extra
scherp aan bod kwam. Bij de seksuele onderdrukking kwam nog de sociale. En er
is een duidelijke relatie tussen die twee.

Ik wil je graag in een linkse hoek krijgen, natuurlijk, en ik meen dus dat je
psychopathologie toch een te mager beestje is om zoiets als het Hitlerrijk te verklaren.
Ik reik natuurlijk ook andere elementen aan, maar mijn hoofdmotief is en blijft de
erotische verkniptheid. Dat is niet de enige ontstaansoorzaak van het fascisme,
maar het is er wel een die door anderen systematisch uit de weg wordt gegaan. Die
erotische verkniptheid speelt een zo belangrijke rol, dat die best eens mag doorgelicht
worden.

Als ik dan al een boodschap op je werk wil plakken, dan moet het wel een
Reichiaanse zijn (W. Reich, Massapsychologie van het Fascisme, L.G.). Seksuele
ontvoogding is een voorwaarde om de fascistische mentaliteit te kunnen voorkomen?
Ja, en Reich schuift natuurlijk zelf wel door naar een politieke stellingname na zijn
analyse van het fascistische karakter. Dat kon ook niet anders. Maar ik doe dat niet.
Op het moment dat ik een politieke stellingname zou moeten geven, zeg ik: ‘Stop!
Laat nou de lezer zelf maar uitmaken wat hij wil’. Het thema doortrekken tot in het
politieke vlak, dat doe ik doelbewust niet. Ik
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weet precies wat ik de lezer wil aanreiken en wat ik hem zelf wil laten uitzoeken.

Fascisme en perversie
Zou ik het centrale thema van je romans als ‘de fascistische mentaliteit’ mogen
omschrijven?
Ja en nee. Kijk, het gaat niet zozeer om de fascistische mentaliteit als wel om de
vraag, hoe die ontstaat, hoe die werkt.

Iemand als soldaat Florian in Het Stierenoffer zou dan een veralgemeende typering
zijn van de fascistische mentaliteit?
Zeer zeker. Mijn personages staan voor een idee, eerder dan dat ze echt levende
figuren zouden zijn. Ik wil met mijn boeken iets aantonen en dan worden de
personages een soort poppen; het zijn dus geen psychologische romans. Maar het
personage Florian, met zijn verleden in de Eerste Wereldoorlog en zijn frustraties
daarna, is wel het toonbeeld van een man die fascist wordt.

Volgens mij heeft o.a. Florian - met zijn fetisjisme, zijn verknipte erotiek - daarvoor
een te specifieke perversie.
God ja, je moet je materiaal natuurlijk ergens vandaan halen. En wie haalt het niet
ook voor een deel uit zichzelf? Je ontdekt in jezelf allerlei dingen die je dan losmaakt
van je totale karakter, die je isoleert en in je hoofdpersoon legt. Het persoonlijke dat
mijn hoofdfiguren hebben, wordt in feite gevormd door afsplitsingen uit mezelf. Als
je het over perversies hebt, dan zijn dat dingen die in mij leven en waarvan ik
vermoed dat ze ook in jou en alle andere mensen leven. Zo kom je tot een
veralgemeend beeld dat dienstbaar kan zijn om de fascistische verkniptheid te
verklaren.

Waarom hebben zowat al je hoofdpersonen dat fetisjisme in verband met intieme
vrouwenkleren?
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Mensen die niet in staat zijn echte relaties te leggen, lossen hun probleem op een
fetisjistische manier op. Ze kunnen geen normale gevoelsrelatie aangaan en ze
kiezen het ding als metafoor voor de persoon die ze zouden willen benaderen.
Kledingfetisjisme vind ik een typisch voorbeeld voor het oplossen van
contactarmoede, van een gebrek aan gevoelsrelatie. Daarom hanteer ik het graag
als een symbool; het is een symbolische afwijking waarmee ik veel kan uitdrukken.

Steeds worden je hoofdpersonen ook agressief tegen hun geliefden. Is die
agressiviteit ook een produkt van hun contactarmoe?
Ja, want het onvermogen om met anderen om te gaan slaat naar binnen; en door
zolang naar binnen geslagen te zijn, ontploffen ze op een bepaald moment.

Contactarmoede zou dus een antwoord kunnen zijn op: ‘Waaruit ontstaat een
fascistische ingesteldheid?’
Het heeft er alleszins veel mee te maken. Je moet op andere mensen toe kunnen
leven. Remmingen in je gevoelsleven, je niet spontaan kunnen uiten, dat maakt je
bij uitstek rijp voor een fascistoïde houding. Natuurlijk is het veel ingewikkelder,
maar dit is een belangrijk aspect.

Florian is impotent; hij doodt een hengst door castratie; Friedolien ontmant zichzelf
en bloedt dood. Heeft impotentie (en castratie) ook met fascisme te maken?
Laat ik het zo stellen: het fascisme wordt vandaag hoofdzakelijk vanuit een
marxistische invalshoek bekeken, waarbij het probleem teruggeschakeld wordt op
de maatschappij, de sociaal-economische verhoudingen. Wat ik echter in eerste
instantie wil aangeven is, dat het ook om persoonlijke gerichtheden van individuen
gaat. Hoe de maatschappij geformeerd is en hoe ze inwerkt op individuen, dat is
slechts punt twee. De fascistische mentaliteit begint niet door de maatschappij; die
begint in de mensen zelf, doordat ze allerlei psychische gebreken, ziektes,
vervormingen, verkniptheden hebben. Daar ligt dus het probleem en pas daarna
komt de maatschappij aan de orde. De impotentie van soldaat Florian bijvoorbeeld
is zijn persoonlijke reactie op het verliezen van de oorlog, al is dit ook maar één
aspect van zijn gedrag.

Dat is waarschijnlijk ook wat je bedoelt met een rare uitspraak van Himmler in De
Keisnijder van Fichtenwald, met name dat het regime nog veel erger zou geweest
zijn, indien de kleine man (Friedolien) met al zijn frustraties de macht had gekregen?
Dat zou ik zelf gezegd kunnen hebben, ja. (lacht)

Het staat ook zo in je roman.
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En het wordt ook volledig gedekt door het motto van Gekkenschemer: ‘Gehindertes
Glück, gehemmte Tätigkeit, unbefriedigte Wünsche sind nicht Gebrechen einer
besonderen Zeit, sondern jedes einzelnen Menschen’. Daar is het eigenlijk mee
gezegd. En dit is niet eens van Freud, maar van Goethe, die wist het al.

Tegenover die psychologische interpretatie staat echter wel, dat het altijd gaat om
een man van lagere sociale status tegenover een salondame. Is het niet de sociale
minderwaardigheid die de frustratie produceert?
Het gaat niet zozeer om de sociale minderwaardigheid, maar om ondergeschiktheid
op menselijk vlak.

Nee, sociaal gezien gaat het altijd om een kleine man tegenover een dame in een
salon.
Het één hangt natuurlijk met het ander samen, maar het heeft ook erotische
implicaties. Het is ook een puur psychologisch probleem.

Omdat de lagere jongens juist de hogere kringen gaan opzoeken?
Ja, en dat doen ze niet omdat het daarboven andere mensen zijn, maar omdat de
hoofdpersoon kennelijk de behoefte heeft zich te onderwerpen aan iets wat meer
is, niet uit een gevoel voor sociale rangorde, want dat heeft hij niet, maar puur uit
een erotische aandrift.

Identiteit, illusie, werkelijkheid
Juist omdat je zo sterk ingaat op de psychologische kant van de zaak, verwonderde
het mij dat je in een ander interview zei, dat de moord op Freud (door Kaspar Hauser,
de man zonder identiteit, in Turkenvespers) maar een grap was.
Nee zeg! Kijk eens, het feit dat ik Freud laat wurgen zegt toch een heleboel over
mijn houding tegenover hem en zijn hele systeem. Ik heb een zeer grote bewondering
voor de leer van Freud.

Waarom wurgt Kaspar Hauser dan Freud?
Mijn hoofdpersoon heeft alle redenen om bezwaren te hebben tegen de psychologie:
hij is juist geen psychologisch personage; hij heeft geen identiteit. Als mens heb ik
zelf die bezwaren niet, maar als die hoofdpersoon zou ik er ook een vreselijke hekel
aan hebben.

Het is dus geen anti-psychiatrische opstelling van de auteur?
Beslist niet.
Mij trof het, dat wat Simplicius in de Dertigjarige Oorlog meemaakt net
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hetzelfde is als wat de pseudo-Kaspar Hauser in Wenen tijdens het onhistorische
Turkenbeleg meemaakt.
Niets verandert ooit, he. Alles blijft toch altijd hetzelfde. De mensen deugen niet en
daardoor loopt het altijd allemaal in de soep. Dat is mijn anti-dialectische standpunt.
Een even belangrijke reden waarom de periodes uit de geschiedenis in
Turkenvespers door elkaar gaan lopen, is, dat ik met het schrijven andere dingen
wil gaan doen. Mijn uitgangspunt is de negentiende-eeuwse, burgerlijke roman, die
ik op de geijkte, klassieke manier gebruik. Maar natuurlijk bevredigt die romanvorm
ons niet meer. Die vorm is niet meer toepasselijk op onze tijd. Er bestaat niet voor
niets een verschijnsel als film. Als ambachtsman stel je dus het probleem, of dit nog
wel de geëigende vorm is. En dan ga je met de tijd spelen om de patronen van de
burgerlijke roman te doorbreken.

Dat je Simplicius en Kaspar Hauser als hoofd-beelden neemt zegt ook veel over
het gebrek aan een identiteit, aan een naam bij de hoofdpersoon.
Deze hoofdpersoon is in elk geval identiteitsloos. Daar schijnen de critici zo hun
moeilijkheden mee te hebben, alsof ze erop staan dat een romanpersonage een
welomschreven identiteit moet hebben.

Robert Musil, die Der Mann ohne Eigenschaften schreef, komt ook in dit verhaal
voor.
Natuurlijk, want Musil heeft HET boek over de Oostenrijkse Monarchie geschreven
en ik heb hem de eer gegeven die hem toekomt. (lacht)

Die ‘mannen zonder eigenschappen’ in jouw romans beginnen soms te handelen
zonder dat ze zelf weten waarom, alsof ze door vreemde machten bewogen worden.
Je hoort het me niet zeggen, maar ik denk wel dat je gelijk hebt.

Die vreemde machten... Is dat het aflopen van psychologische mechanismen die
ze niet meer in de hand hebben?
Ik denk dat dat best zou kunnen.

Heeft Garcia Marquez met Honderd Jaar Eenzaamheid, waarin de tijd even erg
gemanipuleerd wordt als in Turkenvespers, je soms op deze idee gebracht?
Het gekke is dat ik tijdens het werken aan De Keisnijder van Fichtenwald inderdaad
Honderd jaar Eenzaamheid las. Ik dacht: ‘Da's gek, want ik ben in zekere zin op
een gelijkaardige manier in de weer’. Honderd Jaar Eenzaamheid heeft een grote
indruk op mij gemaakt. Ik denk dat het onbewust wel mee gespeeld heeft, maar
natuurlijk is Borges voor mij veel belangrijker. (Eén meter van zijn bibliotheek bestaat
uit Borges-vertalingen, L.G.)
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Dat gezamenlijk optreden van figuren uit verschillende historische periodes, is dat
alleen als spel bedoeld in Turkenvespers?
Nee hoor. De belangrijkste reden daarvoor is mijn anti-historische standpunt, mijn
niet-marxistisch geschiedsbeeld, de geschiedenis als statisch gebeuren. Er verandert
nooit iets.

De bochel van Friedolien en de reusachtige vleermuis
Naast het spel met de tijd is ook het spelen met illusies een belangrijk thema bij
Ferron (dat hij overigens met Borges en Marquez deelt): een symbolische vleermuis
wordt reëel; een bochel kan zowel symbool als realiteit zijn.

Die vleermuis in Het Stierenoffer wordt alleen waargenomen door soldaat Florian
en zijn joodse baas Weininger, maar ze vreet wel hele paarden op.
Dat kan natuurlijk nooit echt zijn. Enerzijds geeft dit weer hoe ik over de werkelijkheid
denk, anderzijds is het ook een methode van de romanschrijver: hij roept illusies
op die als werkelijkheid worden ervaren, maar toch vestigt hij er de aandacht op dat
het maar literatuur is, dat het maar illusies zijn. Dat is het hoofdthema geworden in
Turkenvespers.

Die bochel van Friedolien in De Keisnijder, die is natuurlijk niet echt. Dat is Friedoliens
illusie.
Ik weet het niet, hoor. Zoek het maar uit. God, ik ben zo ongeveer doorgezaagd met
de vraag of hij nou echt is of niet.

Je schrijft, dat dit een bundeltje is, gevuld met schriften en vrouwenondergoed, dat
Friedolien onder zijn kleren verbergt, zodat het lijkt of hij een bultenaar is.
Maar misschien is het ook gewoon de last aan complexen die die man meedraagt.
Dat is nog het meest waarschijnlijke. Het is een symbool, maar om de
symboolwaarde ervan een beetje dubbelzinnig te maken, om er extra de nadruk op
te leggen dat die bult een symboolfunctie heeft, wek ik de indruk dat het een bochel
is, die ook operatief zou kunnen verwijderd worden.

Dat doorbreek je echter, wanneer je dokter Jankowsky laat ontmaskeren dat die
bult een bundeltje kleren en schriften is. Bovendien laat je daarna Jankowsky aan
het woord in een derde deel van het boek. Heeft dat derde deel de bedoeling, het
‘Wir haben es nicht gewuszt’ van zovele Duitsers te hekelen?
Ja, het is natuurlijk een heel apart deel; het had er niet per se aan hoeven te zitten;
het verhaal was al rond. Maar het was toch ook een verhaal dat ik
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nog kwijt wilde: de foute Duitser die zich weer goed wil praten. Daardoor zou je
kunnen gaan veronderstellen dat het hele Friedolien-verhaal in de eerste twee delen,
in wezen slechts bestaat uit de benauwenissen van die kamparts, die na de oorlog
denkt: ‘Ik weet het niet meer; het is nooit gebeurd; ik ben altijd goed geweest’. Door
dat weg te stoppen zou die dan angstvisioenen krijgen en misschien zijn de twee
delen over en door Friedolien alleen maar die angstvisioenen.

Dat vind ik zo mooi aan het boek: eerst denk je dat Friedolien echt is met bochel en
al. Dan wordt die bochel ontmaskerd. En daarna wordt ook Friedolien zelf ontmaskerd
als alter ego - als met schuld beladen alter ego van de kamparts.
Precies, zo zit het eigenlijk in mekaar.

Theater en hysterie
Waarom doet Friedolien zo theatraal, zo hysterisch? Je laat hem zelfs twee keer
een theaterstukje opvoeren.
Hij kan zich niet op een adequate manier uitdrukken. Hij heeft een afgestompt
gevoelsleven. En daarom denkt hij dat hij, willen de mensen kunnen zien hoe
gevoelig hij is, dermate moet overdrijven, dat het theatraal wordt.

De oorzaak is alweer zijn contactarmoede?
Bepaalde mensen die niet echt met zichzelf uit de voeten komen, kunnen beter
leven als ze spelen dan wanneer ze echt moeten leven.

Is het dan niet contradictorisch, dat Friedolien zich juist in zijn hysterische theatraliteit
laat kennen?
Nee, dat is logisch: hij verklapt zichzelf ondanks zichzelf. Door zo overdreven naar
het hogere te streven verraadt hij dat hij te weinig in zich heeft om dat ook te kunnen
bereiken. Om allerlei redenen is hij daarvoor te gebrekkig.

Doe je nog wat voor het toneel na je Mattheus Passie?
Ik zit driftig te werken aan een eigentijdse versie van de Ring der Nibelungen van
Wagner, niet de muziek, maar het libretto, waarin Wagner de Germaanse mythen
een ideologische vorm geeft, die perfect past bij de Gründerzeit, toen Duitsland voor
het eerst een eenheid was. Geen letterlijke overname, want het speelt in de
Führerbunker en het trekt de lijn door van een totaal ontgoochelde Hölderlin tot een
totaal ontgoochelde Andreas Baader. Want die Baader-Meinhof-mensen, die er uit
radeloosheid op los gaan schieten, horen in die traditie thuis: het verzet tegen de
Hegeliaanse
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staatsidee, van Hölderlin, Kleist, via Heine ook wel, tot vandaag. Aangezien ik van
gekken hou die het onmogelijke willen, hou ik ook wel van die
Baader-Meinhof-mensen.

Film
Na de theatrale elementen in De Keisnijder van Fichtenwald haal je de film binnen
in Turkenvespers. Waarom film?
Ik denk dat ik als romanschrijver de kant van de film opgroei en dat ik met film ook
veel verder kan gaan, omdat film nog meer illusie is dan roman. Bepaalde
vervreemdingseffecten die ik als romanschrijver niet kan brengen omdat ik er het
talent voor mis, kun je wel verwezenlijken in film, gewoon omdat je dan niet hoeft
te beschrijven, maar kunt registreren; dan hangt het alleen van de montage en de
kadrering af, wat je ermee doet.

Je hebt een sterk visuele inslag in je werk: de lezer ziet meer dan hij ruikt, om maar
eens iets te zeggen.
Ik ben ook begonnen als schilder, modieus-abstract aanvankelijk, daarna heel
literaire dingen. (Aan de muur: een imitatie van God de Vader die de mens schept,
maar dan wel bloederig gecastreerd, bloed dat neerdruipt op een woestijnlandschap
waarin enkele pelgrimachtige figuren verdwaald zijn, L.G.) Mijn hele voorkeur voor
de schilderkunst - ik doe er niks meer aan; je kiest één ambacht - ligt in de
negentiende eeuw met zijn academisme; ik heb een broertje dood aan
impressionisten, al weet ik wel waarom ik het mooi behoor te vinden. Maar het grijpt
me niet aan. De Duitse romantische school, een heel literaire richting, dat vind ik
prachtig.

Ergens in Turkenvespers ‘herinnert’ Kaspar Hauser zich de verkrachting van zijn
moeder - of juister van de moeder van Simplicius Simplicissimus - alsof hij het op
film gezien heeft.
Hij kan ook die film niet gezien hebben; ze waren toen niet eens zover, dat ze
daarover een film konden maken.

Geheugen en illusie lopen op die manier - als film - door mekaar. Geheugen wordt
daardoor ook illusie.
Wat is werkelijkheid? Laat drie mensen over de oorlog vertellen en je hebt drie
verschillende verhalen. Welk verhaal is het echte? Bovendien: filmbeelden maken
evengoed deel uit van zijn herinneringen als bijvoorbeeld een zeer persoonlijke
ervaring zoals een scheiding. De illusie is een deel van het geheugen; het geheugen
is illusoir; wat is nu de werkelijkheid? Daarover gaat Turkenvespers.

De koopman in illusies, Kaspar Hauser, en de filmregisseur Sternheim hou-
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den er in Turkenvespers uitgesproken meningen op na, welke illusies de mensen
lekker vinden, wat verkoopbaar is. Weet auteur Ferron dat ook?
Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de Trivialliteratur, waar ik allerlei technische
knepen van bestudeer en navolg: zoveel regels beschrijving, zoveel regels dialoog
bijvoorbeeld. Daar speel ik graag mee. Ook met kitsch. Kitsch heeft ook met fascisme
te maken: fascisme is kitschpolitiek zoals pornografie kitschliteratuur is, in exact
dezelfde zin: een ideaalbeeld voor mensen die niet weten wat een ideaal is, die zich
daar geen duidelijke mening over gevormd hebben; en dat geldt toch voor de meeste
mensen. Daarom suggereer ik ook, dat die filmpjes waarmee de hoofdpersoon op
zak loopt, pornografisch zijn. Ik wil best kitsch brengen, maar dan wel met een vileine
ondertoon: heftige illusies, die dan ondergraven worden. Mijn ideaal is een roman
die door de onbevangen lezer gewoon spannend wordt bevonden, maar die de
kenner voor raadsels en vragen stelt.

Dat is je met Turkenvespers aardig gelukt ook, al is Honderd Jaar Eenzaamheid
van Marquez nog altijd sterker. Heel erg bedankt voor het gesprek.
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Dichter bij beelden
Adriaan Waalwijk
De relaties die de verschillende kunsten met elkaar onderhouden, zijn veelzijdig en
gecompliceerd. Zo staan bijvoorbeeld het geschreven woord als collectief
conventioneel teken en het beeld (schilderij, beeldhouwwerk etc.) als individueel
niet-conventioneel teken vaak in een bepaalde afhankelijkheidsverhouding ten
opzichte van elkaar. Zo kan een kunstwerk dat voor zichzelf ‘spreekt’, al iets zeggen
over onze verbale afhankelijkheid, terwijl onze visuele afhankelijkheid bij het lezen
van een fictief verhaal moeilijkheden kan ondervinden als de bijgevoegde illustraties
niet aansluiten bij hetgeen het verhaal ons laat ‘zien’.
In ons tijdperk van verbale overschatting lig het voor de hand dat de geschiedenis
van een volk begint op het ogenblik dat er geschreven berichten tot ons komen.
Conventionele tekens die al vóór het geschreven woord bestonden (grotschilderingen
etc.) horen thuis in de prehistorie of bij de inboorlingen en missen daardoor
onherroepelijk de status van het geschreven woord, en hoewel bij primitieve volken
het beeld net zo conventioneel is als bij ons het woord, wordt het door ons niet als
zodanig geaccepteerd. De vraag of het gesproken woord voorafgegaan wordt door
een beeld, of omgekeerd, is moeilijk te beantwoorden. In ieder geval toont de
geschiedenis ons aan dat het geschreven woord ontstond uit een beeldschrift, en
dat de vele mythen, sagen, legenden of zelfs de verhalen uit het oude testament
grotendeels hun oorsprong vonden in (visueel waarneembare) onbegrepen
natuurverschijnselen of in het oog lopende objecten (bergen, stenen, etc.) waar
later verhalen of gebeurtenissen aan gekoppeld werden. Ook is het van belang vast
te stellen dat een stijl-verandering binnen de kunsten meestal eerst ontstaat in de
beeldende kunst en pas later in de literatuur of in de muziek.
Aan het probleem van de parallellie, samenwerking, inspiratie en beïnvloeding
tussen de verschillende kunsten zijn al vele studies gewijd. De literatuur, de muziek
en de beeldende kunsten hebben zich van oudsher met een verschillend tempo en
een verschillende innerlijke structuur ontwikkeld, maar er zijn tijden waarin een
poging tot vermenging van de kunsten dusdanig belangrijk werd gevonden dat de
vorm van het autonome kunst-
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werk aanzienlijk werd verzwakt om de inhoud sterker te laten overkomen. Het is in
de loop der eeuwen voornamelijk de poëzie geweest die als speelbal fungeerde
tussen de andere kunsten. Ze vervulde vaak de rol van schakel tussen het proza
en de beeldende kunst en werd vooral door de opera's van Wagner een integraal
onderdeel van de muziek. Het ‘Gesammtkunstwerk’ had in Nederland in de 19e
eeuw het karakter van een samengaan van literatuur en schilderkunst. Schrijvers
als Potgieter en Alberdinck Thijm zagen in dit samengaan een mogelijkheid om het
nationale gevoel gestalte te geven. Zich oriënterend op Franse schilders als Delacroix
en Géricault bepaalden zij wat er geschilderd diende te worden. In ‘Het Rijksmuseum’
van Potgieter (1848) werden een aantal voorbeelden gegeven, zoals de ‘historiële
portretten’ uit de 16e en 17e eeuw die in hun grootsheid de eerbied afdwongen voor
het verleden. Het resultaat was een literaire schilderkunst, het schilderij werd verhaal.
Aan de andere kant paste ook de poëzie zich aan. Het Hollandse landschap met
name (onderwerp van zovele 17e-eeuwse schilders) werd door onze
woordkunstenaars onder handen genomen. Problemen aangaande de onmogelijkheid
om elementen uit de schilderkunst te verwoorden leidden tot vreemdsoortige
resultaten. De vraag of de sensatie die een kleur teweegbrengt, werkelijk verwoord
kan worden, speelde bij deze dichters nog geen rol.
Als de blanke beuken bruinen
En de zilvren berk staat goud
En de klaterpopels gelen,
Wazig blauw omwemelt de essen,
Rosse pluimen toppen 't riet
En de rode sporkenbessen
Spieglen in den bruinen vliet...
(W.J. Hofdijk 1816-88)

Het is duidelijk dat er door deze werkwijze niet wezenlijk geïntegreerd werd. De
kunsten bleven autonoom in hun vorm, grenzen werden niet overschreden.
Daadwerkelijke inmenging van de kant van het nationalisme en in zijn uiterste
verschijningsvorm van de kant van een dictatuur bleken later dan ook moeilijk te
realiseren. De drang naar ‘puurheid’ en ‘zuiverheid’ in de weergave van
vooropgestelde doelen, die met name in het nationaal-socialisme tot in het
hysterische werd doorgevoerd, leidde er dan ook toe dat juist de ‘echte’ kunst
‘entartete Kunst’ werd genoemd. Door een visuele interpretatie van een bestaande
ideologie te bewerkstelligen ging men voorbij aan de mogelijkheid van een visuele
ideologie, zoals die b.v. bij Malevitch wél zichtbaar was. Een visuele ideologie zou
nooit leiden tot een poëtische of verhalende schilderkunst of een schilderachtige
poëzie c.q.
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proza. Maar het Fascisme, Nationalisme of het Russische Communisme van
hedentendage richt zich op orde. Orde betekent vorm, en een vormaantasting
behoort hierdoor impliciet tot de onmogelijkheden.

Relativering van het stijlbegrip
Het Museum Fodor wijdde van 21 oktober tot 28 november 1976 een retrospectieve
tentoonstelling aan het werk van Johan Koster (1941-1975). Op deze expositie werd
een zestiental olieverfschilderijen getoond en ongeveer veertig aquarellen en
tekeningen. De catelogus was voorzien van een aantal gedichten.
Het werk van Koster laat zich in zijn totaliteit moeilijk binnen één kader plaatsen.
Als typisch 20ste-eeuws verschijnsel is een zekere stijlonafhankelijkheid geen
buitensporigheid meer. In nauwelijks tien jaar tijd is er in Kosters werk een
verandering zichtbaar die zich vanuit een expressionistische uitdrukkingswijze met
een impressionistische schriftuur ontwikkelde tot een oosters aandoende tekenstijl.
Gelijktijdig met deze oriëntale vormen ontstond aan het eind van de zestiger jaren
een steeds desolater wordend realisme, dat na een vergaande simplificatie
uiteindelijk werd afgesloten door een periode van geometrische abstractie.

‘visioen in de namiddag’
J. Koster 1969 - oliev./doek foto: Jos van der Tol

‘Polder’
J. Koster 1974 - oliev./doek foto: Jos van der Tol

De rusteloosheid die van deze stijlveranderingen uitgaat, wordt zichtbaar teniet
gedaan door een vergaande technische perfectie. Maar behalve dit opmerkelijke
samengaan van vakkundige volmaaktheid en een onrustig totaalbeeld, is er ook
een soortgelijke spanning zichtbaar binnen het werk

Streven. Jaargang 31

827
zelf. Een zekere angstsfeer ontbreekt nooit bij Koster. De esthetiek van zijn werk
was voor hem slechts een middel om deze angst te bezweren. De schilderijen tonen
een afgesloten wereld, waarin de beperkte ruimte op een vaak gruwelijke wijze haar
rol vervult en zichtbaar wordt. De verbeelding van Koster was vaak in letterlijke zin
aan dit thema van de afgesloten wereld of de beperkte ruimte gebonden. Door een
uitermate scherpe concentratie en observatie heeft hij alle mogelijke varianten op
dit uitgangspunt zichtbaar gemaakt. Dat daarvoor alle stijlen ter hand werden
genomen die binnen zijn bereik lagen, wordt nu duidelijk. Het voor hem onbereikbare
‘Hollands landschap achter schutting’ is kenmerkend voor zijn problematiek. Hetzelfde
geldt voor zijn gesloten of op een kier staande deuren, de krankzinnige die
krampachtig een papaver aan zijn borst drukt, de golfspeler die zijn bal tegen het
linnen uiteen ziet spatten of het abstracte polderlandschap dat als een landkaart
tussen zijn eigen grenzen gevangen wordt gehouden. Door juist de angst op deze
wijze te demonstreren krijgt het werk iets wereldvreemds en zonderlings, maar
tegelijkertijd ontleent het hieraan ook zijn pedagogische waarde. In plaats van zijn
angst te overschreeuwen of weg te drukken, toont hij het in al zijn onmacht juist te
overwinnen. Hij kon het hoogstens enige tijd bedwingen door het aanschouwelijk
te maken.
Koster was dusdanig door zijn thematiek geobsedeerd dat hij niet alleen trachtte
de beperkingen van een stijl, maar evenzeer de beperkingen van een specifiek
medium te overwinnen. Zijn ‘dagboeknotities’ verwoorden op overeenkomstige wijze
als zijn schilderijen dat alles eindig is, zelfs het wit van een doek!

overdrijvende wolkenvelden
wolken rolden zich voort
alles met zich meesleurend,
bekeek ik dit alles door m'n raam
tegen wil en dank,
vechtend voor hun bestaan,
zag ik hele mensen kluwen voorbij rollen,
in één daarvan herkende ik mezelf
ik wilde nog roepen.

Relativering van het mediumgebruik
Hoewel Koster gedreven werd door algemeen geestelijke overwegingen en niet op
grond van concrete onderwerpen schiep, blijft in zijn geval de tra-
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ditionele schilder-dichter relatie gehandhaafd. Zijn schilderijen zijn literair, zijn
gedichten zijn beeldend te noemen. In Kosters geval is deze beperking echter wel
begrijpelijk, gezien de pluriformiteit van zijn werk binnen het kader van een specifiek
individuele problematiek.
Schilder-dichters zoals Johan van den Berg, Armando, Lucebert, Jan Montyn,
Wim de Haan, Michel Seuphor, Willem Hussem of Hans Arp zijn minder traditioneel.
Zij beoefenen beide kunsten, maar weten de autonomie van elke kunst afzonderlijk
te handhaven. Het werk van Johan van den Berg b.v. (1939) balanceert op de grens
van de monotone, zich steeds herhalende, en toch voortdurend veranderende
werkelijkheid. Er valt van zijn stille kunst geen ethische boodschap te verwachten,
maar er wordt wel iets uitgedrukt dat tot nadenken stemt. Het zich steeds herhalende
ritme wordt in zijn gedichten bepaald door het leven, het veranderlijke element wordt
door de dood gebracht. Zijn beschrijvingen van het leven staan vast, d.w.z. ze zijn
duidelijk en compact, zichzelf herhalend weergegeven. De dood, die meestal aan
het eind van het gedicht naar voren komt, wordt a.h.w. weggedraaid zoals dat bij
pop-platen gebeurt.

gedicht
er is genoeg
om over te schrijven
maar je moet
er geen moeite voor doen
bijvoorbeeld
we lopen
rond dezelfde tafel
we luisteren
met hetzelfde oor
we lopen
langs dezelfde gevels
we vallen
als een schaduw overboord

De formaten van Van den Berg's tekeningen zijn vierkant en in horizontale series
van drie geplaatst. De kleur is grijs-zwart. Door deze toegepaste reductie en fixatie
van vorm en kleur ontstaat er een subtiele spanning tussen
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het bijna impressionistisch bewerkte oppervlak en de begrenzing daarvan.

‘tekening’
Johan van den Berg 1977 foto: Jos van der Tol

De sporen van een handschrift zijn duidelijk zichtbaar door b.v. de overlappingen
die het oppervlak verlevendigen daar zij plaatselijk donkerder worden. De structuur
van het papier en de actie van de verticale beweging versterken de betrekking
tussen energie en materie. Het horizontaal geometrisch totaalbeeld overheerst de
verticaal organische oppervlaktestructuur. Het monotone domineert over het
veranderlijke, maar de essentiële rol die deze verandering speelt, getuigt zowel in
woord als in beeld van een grote diepgang en doordrongenheid.
Nadat de kubisten in hun collages en schilderijen bewust letters gingen gebruiken
om de gelijktijdigheid voor en achter weer te geven, zoals bij een etalage waar men
tegelijkertijd de letters óp de ruit en de uitgestalde artikelen áchter de ruit waarneemt,
werden letters, cijfers en woorden steeds vaker als beeldend materiaal gebruikt.
Pop-art kunstenaars zoals Robert Indiana, Robert Rauschenberg en vooral Jasper
Johns wisten dit gegeven op verschillende manieren te interpreteren. Nadat Johns
het werken met scherp omlijnde vlakken had opgegeven, kwam hij op het idee om
in plaats van de kleuren die hij tot dusver had gebruikt, de namen van die kleuren
te gebruiken. De betekenis van de woorden stemde soms wel, soms niet met de
kleuren van de schilderijen overeen, zodat de feitelijke kleurwaarnemingen
tegengesproken of bevestigd werden. De essentie van de kleur of het woord, de
relatie tussen beide en de vorm waarin ze worden gevat, maar vooral het
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concentreren van de aandacht, wanneer men twee dingen van elkaar onderscheidt
zoals het verschil tussen de kleur en de naam van die kleur, is van doorslaggevend
belang geweest voor de linguïstische kunstwerken. Dat Johns in zijn werk reeds
optimaal voldoet aan de karakteristieke poëziekenmerken zoals geconcentreerd en
geïsoleerd woordgebruik waardoor een verticale woordbetekenis kan ontstaan,
behoeft geen betoog. Naast het kubisme en de daaruit voortvloeiende linguïstische
kunst, die beide eerder schilderkunstig zijn dan poëzie, ontstond er direct na W.O.
I een stroming vanuit de literatuur die tot de hedendaagse visuele poëzie zou
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leiden. Mallarmé was er al mee begonnen. Apollinaire ging in zijn ‘Calligrammes’
(1948) uit van de typografie en liet b.v. zijn gedicht ‘Il pleut’ in verticale zinnen over
het papier stromen. De expressionisten, zoals Paul van Ostayen, maakten gebruik
van het verschil in lettertypen om de woord-inhoud uit te drukken. De dadaïsten
propageerden gelijktijdig het gedicht zonder logische inhoud, het toevallige was het
uitgangspunt.
Vanuit de figuratieve poëzie zoals Apollinaire deze bracht, destilleerden Gomringer
en de Braziliaanse Noigandresgroep de concrete poëzie. Zij omschreven het concrete
gedicht als zijn eigen structuur mededelend, als een object in en door zichzelf en
niet de interpretant van een ander uiterlijk object.

‘flow, grow, show, blow’
E. Gomringer (1953) foto: Jos van der Tol

‘Kaaskop’
H. Damen (1968) foto: Jos van der Tol

Het ligt voor de hand dat er 25 jaar na het ontstaan van deze stroming met haar
ambigue inslag, verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Onder invloed
van de revoluties van rond 1968 werd zij b.v. ethischer, dank zij de Pop-art
figuratiever. Sigmund Schmidt verwierp in 1970 de neiging de typografische
structuren tot aan de grenzen van de schilderkunst en de grafiek op te voeren. Zijn
visuele poëzie concentreerde zich evenals bij Damen niet meer op een taalkundig
verantwoorde samenhang, maar groepeerde de woorden op basis van een
vormbetekenis. Wel bleef de regelmatigheid van de schrijfmachine in navolging van
Gomringer het belangrijkste uitgangspunt.
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De ‘structuurpoëzie’ van Herman Damen wil een kritische begeleiding zijn van
de werkelijkheid, waarbij alle beschikbare media gebruikt kunnen worden. Aan het
begin van de jaren zeventig tendeerde zijn werk, evenals dat van vele andere visuele
dichters naar de conceptuele kunst. De dematerialisatie van het kunstwerk die met
deze conceptuele kunst gepaard ging
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gorilla armato (w(eaponed) ape) / 1974 / emulsione au tela / cm 75 × 90
Paul de Vree

heeft er in ieder geval toe geleid dat de hedendaagse produkten weliswaar in
compositorische vorm van een commentaar op de werkelijkheid getuigen, maar dat
het signaleren boven het verfraaien wordt gesteld.

‘007’
Herman Damen (1976) foto: Jos van der Tol

‘beveiliging’
Herman Damen (1976) foto: Jos van der Tol
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Structuralistische pedagogiek
Een compromis-wetenschap
N.L. Dodde
Het existentialisme stelt, dat de mens zich bovenal kenmerkt door zijn bijzondere
positie. Als individu staat hij voor een specifieke opgave. In een historisch proces
verwerkelijkt de mens zich als individu in een concrete wereld. Hij wordt daarbij met
zijn vrijheid als opdracht geconfronteerd. Het existentialisme dankt in ieder geval
zijn naam aan het feit, dat de bestaanswijze van de mens als existentie object van
studie is.
Het structuralisme gaat daarentegen van het denkbeeld uit, dat de mens gezien
moet worden als opgenomen in levensverbanden. Hij is een deel van zijn omgeving
waarbij de omstandigheden zelfs determinerend kunnen zijn. De mens blijkt posities
in te nemen; hij vervult functies in een structuur. De mens participeert in
relatie-netten. Het structuralisme ontleent zijn naam aan een ander object van studie,
te weten: structuren, die het menselijke leven grotendeels bepalen.
Historisch gezien is het alleszins begrijpelijk, dat het existentialisme door het
structuralisme gevolgd wordt. Na een periode, waarin de mens in zijn uniciteit
bestudeerd en beschreven wordt, komt er als welhaast vanzelfsprekend een tijdvak,
dat zich richt op vraagstukken, waarbij de mens als zodanig een meer bescheiden
plaats inneemt.

Het structuralisme
Is voor het existentialisme de bestaanswijze van de mens het object van onderzoek,
van het structuralisme is gesteld, dat het het ik heeft laten verdwijnen. De
hierbedoelde wijsgerige stroming, waarvan F. de Saussure, C. Lévi-Strauss, J.
Lacan en M. Foucault de meest bekende vertegenwoordigers zijn, besteedt aandacht
aan structuren, waarin de mens is opgenomen. Het gaat daarbij niet om de mens
als individu dat in een historisch proces in een zekere mate van vrijheid besluiten
kan nemen, maar om ordeningen, die het leven van de mens grotendeels
determineren.
Het structuralisme richt zich op relaties, die er bestaan tussen delen van een
structuur. Voor inzicht in een structuur is begrip van de ordening van de elementen
van deze structuur van belang. J.M. Broekman noteert: ‘eine
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1

Struktur ist ein Gefüge von Beziehungen’. Daarbij is vooral de zogenoemde
contextualiteit essentieel. Inzicht in de structuur wordt verkregen door aandacht te
besteden aan de contextualiteit. Dit leidt ertoe, dat het element als zodanig niet of
nauwelijks bestudeerd wordt. De bepaling ervan kan eerst geschieden ‘durch sein
2
Oppositionverhältnis zu allen anderen Elementen’. Het geheel, de context van de
elementen, kan over deze elementen een uitspraak doen.
Hoewel het hierbedoelde structuralisme reeds op een eerbiedwaardige historie
bogen kan, beperkt zijn invloed zich tot enkele wetenschappen. Voor de
taalwetenschappen is onder andere F. de Saussure van betekenis geweest. E.
Spranger heeft bekendheid gekregen als structuurpsycholoog. C. Lévi-Strauss heeft
een grote bijdrage geleverd aan de culturele antropologie en sociologie. De
pedagogische wetenschap lijkt zich evenwel aan de invloed van het structuralisme
te onttrekken. Het heeft er veel van, dat pedagogen slechts ontologisch of functioneel
denken. Hun wetenschappelijke activiteiten richten zich veelal òf op de geaardheid
van de elementen van het pedagogische fenomeen òf op de relaties binnen het
pedagogische verschijnsel. Aan een structuralistische benadering van opvoeding
en onderwijs als objecten van studie komt de pedagogische wetenschap nauwelijks
toe. Het moet evenwel van belang geacht worden zowel de constituerende elementen
van het pedagogische fenomeen als de eenheid van relaties tussen deze elementen
nader te bestuderen. Uitgangspunt voor een structuralistische pedagogiek zou de
‘Wechselseitigkeit’ van de ‘Strukturband und den entsprechenden
Strukturkomponenten’ moeten zijn, waarvan I. Nezel stelt: ‘das Strukturband ist
einerseits gegenüber diesen Komponenten dominant, und andererseits partizipieren
3
die einzelnen Komponenten am Strukturband’.
In het werk Strategie van de cultuur noteert C.A. van Peursen, dat zich in de
ontwikkeling van het humane bestaan het moment voordoet, waarbij de mens zich
als het ware ontdoet van de hem omringende mythische oermachten van het leven
en het kosmische. De mens poogt tot een duidelijke plaatsbepaling te komen, zowel
van zichzelf als van de subjecten en objecten die hem omringen. Van Peursen stelt
dan, dat het in het z.g. ontologische denken steeds gaat om het ‘wat’ van de
werkelijkheid. De gegevens worden geïsoleerd, teneinde de feiten als zodanig te
leren kennen. Dit vereist een distantie, die zelfs, in het ongunstige geval, tot fixaties
en atomisering leiden kan. Definities en formules zijn dan nodig om de afstandelijke
benadering te optimaliseren.
Een opmerkelijk voorbeeld van overwegend ontologisch denken in de peda-

1
2
3

J.M. Broekman, Strukturalismus, Freiburg/München, 1971, p. 12.
J.M. Broekman, o.c., p. 17.
I. Nezel, Strukturalistische Erziehungswissenschaft, Weinheim und Basel, 1976, p. 43.
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gogische wetenschap is aan te treffen in een publikatie van J.D. Imelman. In zijn
Plaats en inhoud van een personale pedagogiek geeft hij expliciet aan, een
ontologische pedagogiek te willen presenteren die een uitspraak doet over de
onticiteit van het pedagogische verschijnsel. Imelman stelt, dat de opvoeding een
werkelijkheid is, die uit drie constituerende factoren bestaat. Het gaat binnen het
pedagogische verschijnsel om ‘een menselijk individu dat wordt opgevoed, een
individu dat opvoedt en zaken waaraan in het opvoedend handelen gerefereerd
4
wordt’. Deze drie elementen veronderstellen elkaar, ze horen - ‘ontologisch
5
gesproken’ - noodzakelijkerwijs en principieel bij elkaar. Opvoeden is voor Imelman
het inleiden van de opvoedeling door de opvoeder in betekenissen. Deze
betekenissen veronderstellen - naast het zijnde van de opvoeder en van de
opvoedeling - de aanwezigheid van zaak-zijnden. De opvoeder moet dan een
persoon zijn, die gekenmerkt wordt door authenticiteit, door een kenhouding en
door normativiteit. De hulpbehoevende opvoedeling moet door middel van leiding
en begeleiding - waarom hij overigens ook vraagt - tot dit personale gebracht worden.
De zaak tenslotte moet door de opvoedeling als een zijnde met betekenis ontdekt
of geduid worden. In een overigens moeizaam geformuleerd betoog maakt Imelman
duidelijk, dat de pedagogiek zich bezig dient te houden met de opvoeder als
geworden persoon, met de opvoeding als persoon-in-wording en met de
werkelijkheid, die middels betekenisgeving en -duiding zaak wordt.

Het functionele denken
Van Peursen meent, dat in tegenstelling tot deze ontologische beschouwingen de
hedendaagse cultuur functioneel genoemd kan worden. Terwijl het ontologische
denken gericht was op de zijnsaspecten van de werkelijkheid, tracht het functionele
denken samenhangen te vinden. De betrokkenheid van het subject met de
werkelijkheid wordt daarbij als wezenlijk beschouwd. De mens is geen monadisch
gegeven; hij staat open naar de wereld, die op zijn beurt naar de mens verwijst. Er
is sprake van een wederzijdse implicatie. Overigens heeft ook voor het functionele
denken de vraag naar de zin grote betekenis. Wat zin heeft is namelijk pas werkelijk.
Daarbij wordt de zin niet ontologisch gedacht als een op zichzelf staande zaak met
betekenis, maar functioneel: de ‘zin van een verschijnsel’, noteert Van Peursen, ‘is
de manier waarop het verwerkt wordt in het menselijke patroon van handelingen
6
en denkwijzen’. Voor het functionalisme is het ‘hoe’ bepalend. Van betekenis is
hoe een gegeven binnen een context functio-

4
5
6

J.D. Imelman, Plaats en inhoud van de personale pedagogiek, Groningen, 1974, blz. 44.
J.D. Imelman, o.c., blz. 45.
C.A. van Peursen, Strategie van de cultuur, Amsterdam/Brussel, 1973, blz. 72.
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neert. De zinvolle handelingsrelatie blijkt voor het functionele denken kenmerkend.
Het heeft er veel van, dat het werk van B. Spiecker, Idealen en idolen van de
opvoedingswetenschap, in dit functionele kader een plaats kan krijgen. Voor
genoemde auteur is de pedagogische handeling als object van studie voor de
pedagogische wetenschap van belang. Spiecker merkt op, dat het pedagogische
proces gekenmerkt wordt door een opvoedingsintentie. De waarde van de
opvoedingsdoelen is hem in dit verband allerminst onverschillig. Spiecker geeft aan,
dat de pedagogische wetenschap aan een oordeel omtrent de waarden niet voorbij
mag gaan. Hij volgt daarbij de denkbeelden van M.J. Langeveld omtrent de eenheid
7
van het feitelijke en het richtende. Het feitelijke is, dat de mens handelt. Het richtende
is, dat het handelen betekenisvol moet zijn. Het handelen dient gericht te zijn op
doeleinden. Deze intentionaliteit wordt door de handelende mens verwerkelijkt in
zijn relatie tot waarden en normen. De mens heeft een bewuste betrekking tot een
zinvol doel, dat hij gerealiseerd wil zien in een handeling. Deze handeling krijgt
perspectief door het gedrag. Spiecker stelt dat in de pedagogische wetenschap
zowel het handelen als het gedrag van belang zijn. Het gedrag is evenwel van een
lager niveau dan het handelen. Hij merkt op, ‘dat de door de omgevingsstructuur
teweeggebrachte (niet-intentionele) gedragsverandering een (gunstige) invloed’
8
moet uitoefenen ‘op het intentionele handelen van het subject’. Naar zijn mening
is kennis van gedragsfactoren van belang voor handelingsbeïnvloeding. Een
beslissing ten aanzien van de voorwaarden tot verandering van het gedrag geschiedt
evenwel op het hogere handelingsniveau. Het zal duidelijk zijn, dat voor Spiecker
de waardenproblematiek in de pedagogische wetenschap van veel betekenis is,
omdat zowel het pedagogische handelen als de gedragsvoorwaarden erdoor worden
gericht.
De poging die Spiecker in zijn publikatie doet om het pedagogische handelen op
te vatten als object van studie, is alleszins interessant. Pedagogisch bezig-zijn
veronderstelt een samenwerkingsrelatie. De inhoudelijke discussie over de
elementen, zoals bij Imelman het geval is, is evenwel voor Spiecker niet wezenlijk.
Zijn aandacht gaat uit naar de betrekkingen tussen deze elementen. Aan de
pedagoog als zodanig, bij wie Imelman uitvoerig stil blijft staan, gaat hij voorbij. Ook
over het kind als opvoedeling en als leerling worden door Spiecker, in tegenstelling
tot Imelman, geen expliciete uitspraken gedaan. Zijn belangstelling gaat vooral uit
naar de relaties, die er binnen het pedagogische bestaan, terwijl voor Imelman
opvoeder, opvoedeling en zaak van belang zijn.

7
8

M.J. Langeveld, Beknopte theoretische pedagogiek, Groningen, 1971, blz. 160.
B. Spiecker, Idealen en idolen van de opvoedingswetenschap, Meppel, 1974, blz. 46 e.v.
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De ontologische en de functionele benaderingswijzen van het object van
pedagogische studie zijn onvolledig. Ze zijn op zich niet onjuist. De pedagogische
wetenschap dient zich inderdaad bezig te houden met het pedagogische handelen
in de zin van opvoeden en onderwijzen.

Handelend wezen
Bij de nadere aanduiding van het object van studie van de pedagogiek wordt er dan
ook terecht van uitgegaan, dat de mens een handelend wezen is. Het menselijk
handelen is ‘ein bewusstes, willentliches, aktiv in die Umwelt eingreifendes’ ‘Tun’
9
‘auf Grund von Zielvorstellungen’. De onvolledigheid van de functionalistische
benaderingswijze is evenwel gelegen in het feit, dat deze voorbij gaat aan de
constituerende elementen van personen en zaken, waarop de ontologische
benaderingswijze zich - te zeer uitsluitend - richt. De pedagogische wetenschap
kan de vraag naar de geaardheid van de pedagoog, de opvoedeling en leerling en
de zaak, die tussen hen intermediair is, niet negeren. De pedagogische situatie
roept specifieke kwaliteiten en hoedanigheden van de elementen, die binnen het
pedagogische verschijnsel optreden, te voorschijn. Overigens verwaarlozen beide
benaderingswijzen het geheel waarbinnen elementen elkaar handelend beïnvloeden.
Het handelen wordt immers zichtbaar in handelingspatronen, die instituties
genoemd kunnen worden. Instituties zijn de wijzen, waarop bepaalde dingen gedaan
10
worden. Elke institutie manifesteert zich in de tijd-ruimtelijke werkelijkheid als
11
instituut. Een instituut is een culturele verbijzondering van een institutie. Zo kan
het pedagogische handelen zich manifesteren in een gezinssituatie of een
klasse-situatie. Instituties en instituten maken het handelen tot op zekere hoogte
voorspelbaar. In dit verband wordt nu gesproken van structuren. Handelingen binnen
een bepaalde context maken als het ware structuren zichtbaar. De (inter)agerende
personen roepen een imaginaire werkelijkheid op, die een geheel van verhoudingen
en betrekkingen blijkt te zijn. Dit geheel is op zijn beurt weer een structuur, die het
handelen van personen in zekere zin kanaliseert. Een structuur is afhankelijk van
handelende individuen, die op zich en tesamen door deze structuur worden gericht.
Dit geheel wordt pedagogisch-handelend in het leven geroepen en determineert de
handelenden in een pedagogische situatie. Een pedagogische situatie manifesteert
zich derhalve als een pedagogische structuur. De structuralistische pedagogiek
occupeert zich daarom met de analyse van een pedagogische structuur, die een
eenheid is van pe-

9
10
11

W.E. Mühlmann, Umrisse und Probleme einer Kulturanthropologie, in W.E. Mühlmann u.A.,
Kulturanthropologie, Köln-Berlin, 1966, p. 24.
R. König, Soziologie, Frankfurt a.M., 1960, p. 135.
A.C. Zijderveld, Institutionalisering, Hilversum/Antwerpen, 1966, blz. 37.
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dagogische handelingsrelaties tussen personen met zaken binnen een pedagogische
situatie.
De wijzen, waarop bepaalde dingen gedaan worden, blijken veelal algemeen
menselijk te zijn. Deze instituties zijn universele constanten. Zij liggen aan de
veelvormige activiteiten van de mens ten grondslag. W.E. Mühlmann spreekt in dit
verband zelfs over transculturele gegevenheden. Tot die cultuurconstanten rekent
hij ook het pedagogische verschijnsel. In elke samenleving doet zich in één of andere
vorm pedagogisch handelen voor. Er is bescherming en verzorging; ‘Konstant ist
die Hilflosigkeit des menschlichen Kleinkindes und die dadurch erforderte Fürsorge
der Mutter, konstant auch die relative Hilflosigkeit der fürsorgenden Mutter und damit
12
die Beschützerrolle des Mannes’. Verder is er onderwijs in de zin van overdracht
van cultuurgoederen; het symbolische ‘ist uns eingebildet, einverseelt, ja einverleibt
13
worden im Laufe unseres individuellen Lebens’. Vervolgens kan vastgesteld worden,
dat de jonge mens in zijn leven geconfronteerd wordt met regels, die aangeven hoe
‘das Leben der Gruppe beschaffen sein sollte, also verbindliche Norme und Begriffe
14
für Richtig und Falsch, Gut und Böse, Schicklich und Unschicklich usw’. Opgevoed
blijkt de jonge generatie te zijn, als ze in staat is binnen het haar bekende leefpatroon
een eigen bestaan te leiden; weliswaar heeft de samenleving veel invloed op het
menselijke gedrag, maar dit laatste ‘ist nicht annähernd so streng und so eindeutig
15
in seiner Wirkungsweise festgelegt’.
Ten behoeve van deze pedagogische activiteiten worden instituten in het leven
geroepen. De instituties worden in instituten tijd-ruimtelijk verwerkelijkt. Deze
instituten zijn cultureel bepaald. Er zijn het gezin, de school en het vormingswerk,
maar ook de commune, de werkplaats en de ‘movements’. Het pedagogische
bezigzijn is derhalve te zien als een gericht handelingspatroon binnen een
pedagogische context. Er is afwering van kwalijke invloeden; er wordt gezorgd voor
een voor het kind zo gunstig mogelijk milieu; er is cognitieve inwerking; er is geleide
16
confrontatie met waarden en er is een appèl om tot normatief gedrag te komen.
Dit alles geschiedt binnen pedagogische situaties, die afhankelijk van de cultuur
waarbinnen ze tot ontwikkeling gekomen zijn, verschillende formaties verkregen
hebben. Een pedagogische activiteit is derhalve een handelingspatroon, een
interactie binnen een cultureel-afhankelijke opvoedings- en onderwijssituatie, waarbij
volwassenen onvolwassenen, met aanwending van een verscheidenheid van
middelen, naar een min of meer expliciet gesteld opvoedings- of onderwijsdoel
17
leiden.

12
13
14
15
16
17

W.E. Mühlmann, o.c., p. 19 e.v.
W.E. Mühlmann, ibid., p. 33.
W.E. Mühlmann, ibid., p. 20.
W.E. Mühlmann, ibid., p. 47.
H. Nieuwenhuis, Algemene Inleiding, Groningen, 1964, blz. 36 e.v.
N.L. Dodde, Naar een pedagogische wetenschap, Leiden, 1974, blz. 36.
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De structuur van het opvoedings- en onderwijsfenomeen ontstaat, wanneer een
pedagogische handeling binnen een blijvend kader van ondermeer gezin en school
een handelingspatroon wordt. De structuur van het pedagogische verschijnsel
onderscheidt zich van andere omgangsfenomenen door het gegeven, dat
volwassenen met onvolwassenen binnen een opvoedingsen onderwijssituatie
intentioneel pedagogisch bezig zijn. De pedagogische situatie doet de volwassene
opvoeder of onderwijzer, de onvolwassene opvoedeling of leerling zijn. Deze
betrekkingen binnen een pedagogische situatie zijn nu objecten van onderzoek van
de structuralistische pedagogiek. Haar studie-object is de structurele eenheid van
het pedagogische handelen.
Deze studie van de pedagogische structuur leidt tot een onderzoeksprogramma.
Allereerst is er voor de structuralistische pedagogiek de studie van het pedagogische
proces als zodanig: de aan de pedagogische beïnvloeding deelnemende en
deelhebbende personen, de te hanteren middelen en de te bereiken doelstellingen.
Vervolgens is er het onderzoek naar de institutionalisering van het pedagogische
verschijnsel in onder meer gezin en school. Verder is er de studie van het
geïnstitutionaliseerde opvoedings- en onderwijsfenomeen als maatschappelijk
instituut. Ook is het onderzoek naar de onderlinge relaties van deze pedagogische
instituten als maatschappelijke verschijnselen van belang. De plaats van het geheel
van pedagogische instituten in de samenleving is een ander object van studie.
Tenslotte is er het onderzoek naar de opbouw van de samenleving als een eenheid
van betrekkingen tussen pedagogische en niet-pedagogische instituten.

Fenomenologische pedagogiek
Het pedagogische fenomeen wordt als structuur door de structuralistische pedagogiek
bestudeerd. Zij poogt door middel van een analyse inzicht te krijgen in het geheel
van pedagogische verhoudingen en betrekkingen die er tussen personen in een
pedagogische context bestaan. Het laat zich denken, dat deze bestudering van het
pedagogische verschijnsel consequenties heeft voor de opbouw van de
structuralistische pedagogische wetenschap. De studie van de interactie binnen
een opvoedings- of onderwijssituatie roept namelijk een aantal deeldisciplines op,
dat binnen het kader van de pedagogische wetenschap tot taak heeft vanuit een
bijzondere vraagstelling het object van studie nader te bezien. De fenomenologische,
empirische, historische, vergelijkende, teleologische, experimentele en
antropologische pedagogieken vormen tesamen de deeldisciplines van de
structuralistische pedagogiek. Lettend op de relaties tussen deze deeldisciplines
kan men zelfs van een structuur van de structuralistische pedagogische wetenschap
spreken.
De fenomenologische methode is een werkwijze, die de eerste analyse van
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het pedagogisch verschijnsel tot stand brengt. Zij geeft aan hoe de werkelijkheid
door de mens ervaren wordt. In dit verband moet gewezen worden op de
fenomenoloog A. Schütz. Zijn onderzoek laat zien, dat deze wereld als leefwereld
18
door de mens gestructureerd is. De facto wordt het kind in een gestructureerde
wereld geboren. Zijn opvoeders introduceren hem in een reeds bestaande ordening.
De leefwereld blijkt dan een getypeerd structuurgeheel te zijn. In de meeste
19
‘Sozialbeziehungen’, aldus A. Gurwitsch, ‘sind wir auf Typisierungen angewiesen’.
Er worden in de leefwereld typen aangetroffen. Deze ordening, die door de
fenomenologische benadering duidelijk gemaakt wordt, is basis voor
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke research vindt zijn grond
in de typeringen van de voorwetenschappelijke werkelijkheid. Voor het
wetenschappelijke onderzoek houdt dit in, dat, naar de opvattingen van Schütz
althans, de ‘Konstruktionen, die der Sozialwissenschaftler benützt’, ‘Konstruktionen
zweiten Grades’ zijn. Het zijn ‘Konstruktionen jener Konstruktionen, die im Sozialfeld
von den Handelnden gebildet werden, deren Verhalten der Wissenschaftler
beobachtet und in Uebereinstimmung mit den Verfahrensregeln seiner Wissenschaft
20
zu erklären versucht’. Het is met name de fenomenologische benaderingswijze,
die voor gezuiverde typeringen uit en van de leefwereld zorgt. Er worden
fundamentele structuren aangeboden, die voor verder onderzoek determinerend
21
zijn.

Deeldisciplines
Voor de pedagogische wetenschap betekent het voorgaande, dat door de
fenomenologische pedagogiek de algemene structuur van het pedagogische
verschijnsel, zoals die zich in de leefwereld manifesteert, gepresenteerd wordt. Het
blijkt dan, dat opvoeden en onderwijzen in de dagelijkse werkelijkheid als intentioneel
handelen van volwassenen ten opzichte van onvolwassenen binnen een
pedagogische context getypeerd kunnen worden. Dit model is, zoals inmiddels
duidelijk zal zijn, uitgangspunt voor nader pedagogisch wetenschappelijk onderzoek.
De fenomenologische pedagogiek is dus een voorbereiding op voortgezet
wetenschappelijk onderzoek. Zij geeft de richting aan, waarin de vervolg-research
22
zich kan ontwikkelen. De grondstructuur moet bekend zijn, vooraleer met het
descriptieve onderzoek begonnen kan worden. De descriptieve research concretiseert
de grondstructuur, dat wil zeggen het pedago-
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gische handelingsmodel wordt, afhankelijk van de vraagstelling, ingevuld. Schütz
23
merkt in dit verband zelfs op, dat de onderzoeker met ‘homunculi’ , met gemaakte
figuren, speelt. De proefpersonen worden in een model gezet, dat hun gedrag
bepaalt. ‘What counts is the point of view from which the scientist envisages the
24
social world’. De proefpersonen hebben geen geschiedenis en geen toekomst.
Hun motieven en hun doelstellingen worden langs rationele weg binnen de
wetenschappelijke opzet door de onderzoeker bepaald. Deze laatste ‘replaces the
human beings he observes as actors on the social stage by puppets created by
25
himself and manipulated by himself’. De onderzoekssituatie, waarbinnen gehandeld
wordt, is een gereduceerde situatie, die onder controle gehouden wordt. Het
onderzoeksmodel is een rationele constructie.
Descriptief onderzoek vangt aan met een beschrijving van een geconcretiseerde
pedagogische handelingssituatie. Binnen dit kader wordt veelal een tweetal vormen
van descriptief onderzoek genoemd. Zoals D.J. Fox noteert, is er ‘survey approach’
26
en ‘historical approach’. De eerste benaderingswijze - de tweede komt verderop
ter sprake - is gericht op meer begrip van ‘the present through a data-gathering
process which enables us to describe it more fully and adequately than now
26
possible’. De empirische pedagogiek moet dan informatie verzamelen ten behoeve
van een concreet inzicht in het netwerk van betrekkingen en verhoudingen in een
pedagogische situatie. Daartoe staat een viertal empirische methoden ter
beschikking: de observatiemethoden, de vragenlijsten, de interviews en de
inhoudsanalyses. De observatie poogt aan de hand van ongestructureerde en
gestructureerde waarnemingen, middels checklist en ratingscale, gegevens te
vergaren. Het - ongestandaardiseerde, semi-gestandaardiseerde en
gestandaardiseerde - interview en de vragenlijst - met open en gesloten vragen bewandelen een meer indirecte weg. De inhoudsanalyse onderzoekt onder meer
communicatieve produkten in de vorm van neerslagen op inhoud, vervaardigers en
27
ontvangers.
Het vraagstuk van de pedagogische doelstellingen, normen en waarden is het
object van studie van de teleologische pedagogiek. Deze deeldiscipline wordt in de
vakliteratuur niet genoemd. Toch is het belangrijk, dat doelstellingen, normen en
waarden als objecten van studie van de pedagogische wetenschap beschouwd
worden. Zij moeten op hun geldigheid onderzocht worden. Rechtvaardigheidsgronden
van doelstellingen, normen en waarden zullen aangevoerd moeten worden. In dit
verband moet P.W. Taylor genoemd worden, die met betrekking tot het
rechtvaardigingsproces over een
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viertal fasen spreekt, te weten ‘verification, validation, vindication and rational
28
choice’. Het is, indien Taylors inzichten omgezet worden in Nederlandse
aanduidingen, een opeenvolgend geheel van indicatie, van validering, van evaluatie
en van justificatie. In de eerste, indicerende fase worden doelstellingen verzameld,
beschreven, geklassificeerd en geëxpliciteerd. De validerende fase stelt de vraag
naar de juistheid van de normeringen. De derde fase dient informatie op te leveren
omtrent het waardensysteem, waarvan de normeringen deel uitmaken. In de vierde,
justificerende fase tenslotte vindt de rechtvaardiging van het waardensysteem
29
plaats.
Kan van de empirische pedagogiek en de teleologische pedagogiek gesteld
worden, dat zij zich bezighouden met ‘current problems by a further description and
understanding of current conditions’, de historische pedagogiek daarentegen heeft
de opdracht licht te werpen ‘on current conditions and problems through a deeper
30
and fuller understanding of what already has been done’. Het gaat bij deze
pedagogische deeldiscipline overigens niet om het aanbieden van een chronologisch
31
overzicht; deze taak blijft gereserveerd voor de pedagogische historie. De
historische pedagogiek gaat uit van de pedagogische vraagstelling, die door
informatie uit het verleden historisch perspectief verkrijgt. Mouly merkt terecht op,
dat historisch-pedagogisch onderzoek ‘attempts to trace the past as a means of
32
seeing the present in perspective’. De werkwijze, die door de historische pedagogiek
gevolgd wordt, vangt aan met literatuurstudie. In dit verband moet onderscheid
gemaakt worden tussen primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen geven
min of meer rechtstreeks informatie omtrent het verleden, secundaire bronnen
daarentegen zijn geconcipieerd door een intermediair en zijn derhalve minder
betrouwbaar. Deze bronnen moeten door middel van externe en interne kritiek
33
gezuiverd worden. Externe kritiek onderzoekt de herkomst van de informatie. De
tweede vorm van kritiek richt zich niet op de authenticiteit van de bron, maar op de
34
validiteit van de mededeling. Tenslotte volgt de historisch-pedagogische synthese.
35
Het geschiedkundig materiaal wordt daarbij in een pedagogisch kader geplaatst.
De laatste van de vier descriptieve deeldisciplines is de vergelijkende pedagogiek.
Zij heeft mèt de historische pedagogiek een aanvullende taak. De historische
pedagogiek neemt de tijdsdimensie voor haar rekening, de vergelijkende pedagogiek
de ruimtelijke dimensie. De vergelijkende pedago-
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giek heeft vooral, zoals de naam reeds aangeeft, een comparatieve opdracht. Zij
36
vergelijkt de eigen werkelijkheidssituatie en denkpositie met die van anderen. Ten
behoeve van het vergelijkende onderzoek zijn er een viertal fasen te onderscheiden.
In de eerste fase staat de beschrijving centraal. Er wordt kennis genomen van
ondermeer literatuur en statistische gegevens. Zogenaamde pedagogische reizen
zijn eveneens zinvol. De tweede fase van de comparatieve research is de
interpretatie van de verzamelde gegevens, waarbij rekening gehouden moet worden
met de bijzondere context van de pedagogische informatie. Vervolgens wordt het
verkregen materiaal in de fase van de juxtapositie op vergelijkbare aspecten in
tabellen of teksten geordend. In de laatste fase tenslotte vindt een parallelle of een
37
illustratieve vergelijking plaats.

Experimentele pedagogiek
Nadat de descriptie een beeld gegeven heeft van de stand van zaken, kan een
onderzoek ingesteld worden naar een nieuwe of verbeterde situatie. Fox merkt in
dit verband op: ‘If we undertake something new and different, or make some changes
38
in the present condition, we have the experimental approach’. Voor Fox is de
experimentele research vooral gericht op de toekomst. Experimenteel onderzoek
is, blijkens zijn mededeling, ‘oriented to the future in the sense that the researcher
39
is seeking to evaluate something new’. Het experimentele onderzoek onderscheidt
zich derhalve duidelijk van de descriptieve vormen van research. Voor de eerste is
de manipulatie, de verandering van één of meer aspecten van het te bestuderen
pedagogische verschijnsel van belang. Het descriptieve onderzoek wordt gekenmerkt
door beschrijvingen van het opvoedings- en onderwijsfenomeen. Hoewel het effect
van de veranderingen uiteraard eveneens beschreven wordt, is het manipulatieve
element het typerende van de experimentele benadering.
Handboeken, zoals ondermeer die van Fox en Mouly, verstrekken duidelijke
regels, waaraan een experimenteel onderzoek moet voldoen. Bijzonder helder is
J.L. Hayman in het aangeven van verschillende soorten van experiment. Hij
onderscheidt achtereenvolgens ‘single group designs’, ‘control group designs’ en
40
‘parallel group designs’. Alle worden gekenmerkt door een vergelijking òf met een
werkelijke situatie òf met een in het leven geroepen comparatieve mogelijkheid.
Daarnaast besteedt hij aandacht aan
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de quasi-experimentele onderzoeken van ‘time-series design’ en ‘counterbalanced
41
design’. Het is namelijk niet steeds mogelijk experimenten uit te voeren onder
ideale omstandigheden. Laboratoriumsituaties moeten dan plaats maken voor
experimenten, die verre van fraai genoemd kunnen worden. Toch is het zogenoemde
veldwerk allerminst te verwaarlozen. Voor de toekomst zou deze laatste vorm van
research voor de pedagogiek weleens het meest geschikt kunnen zijn.
De antropologische pedagogiek tenslotte is het geweten van de pedagogische
wetenschap. Omdat aan sociaal-wetenschappelijke opvattingen namelijk zekere
mensbeelden ten grondslag liggen, dient naar deze beelden een onderzoek ingesteld
te worden. De antropologische deeldiscipline interpreteert de verschillende
descriptief-experimentele informatie. Het humaniserend-educatieve is daarbij het
criterium. Bij het onderzoek naar de mensbeelden, die aan de wetenschappelijke
research ten grondslag liggen, gaat het in het bijzonder om ‘der Mensch als
42
erziehbares und erziehungsbedürftiges Wesen’. De antropologische pedagogiek
gaat derhalve na welk mensbeeld uitgangspunt geweest is van de voorafgaande
wetenschappelijke research. Het kan namelijk niet ontkend worden, dat mensbeelden
de wetenschapstheorieën bepalen. Deze theorieën hebben op hun beurt weer
consequenties voor de onderzoeksstrategieën. De facto worden de
research-uitkomsten door mensbeelden gedetermineerd. Door de antropologische
pedagogiek wordt nu nagegaan wat voor de onderzoeker de humane grond van de
ondernomen research is geweest. In dit verband moet gewezen worden op enkele
bekende antropologische grondmodellen. Er kan gedacht worden aan een
mechanistisch-cybernetisch mensbeeld, aan een biologisch mensbeeld, aan een
‘Schichtenmodell’, aan een ‘homo-faber-Modell’ en aan een personalistisch
43
mensbeeld.
Hoewel het onderzoek in deze richting nog vorm en inhoud moet krijgen, lijkt het
44
evident, dat een eventueel visionair te noemen interpretatie de methode van de
antropologische pedagogiek zal zijn. Op basis van onderzoeksresultaten wordt door
middel van een antropologische uitleg gekomen tot een uitspraak over het gebezigde
mensbeeld. De wetenschappelijke gegevens worden in humaan perspectief geplaatst.
Het opnemen in de betekeniscontext van het menszijn en de menswording houdt
een synthetiserende visie op de wetenschappelijke informatie omtrent het
45
pedagogische fenomeen in.
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Een compromis-wetenschap
Het lijkt niet te veel gezegd, wanneer gesteld wordt, dat de sociale wetenschappen
zich in een - methodologische - impasse bevinden. De vertegenwoordigers van
verschillende theorieën discussiëren met elkaar om tenslotte hun eigen standpunten
weer in te nemen. Veelal is de discussie een negatie van andermans inzichten. Wie
het spel van één van de - al of niet in aantal beperkte - wetenschappelijke fora niet
mee speelt, mag niet meer mee doen. In het methodologische conflict zijn met name
de neo-positivisten strijders voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Voor hen lijkt
slechts één methode te gelden. Becker meent evenwel, dat binnen de sociale
wetenschappen ‘op het punt van de methodologische uitgangspunten en praktijken
46
de convergerende tendensen thans sterker’ zijn ‘dan de divergerende tendensen’.
Hij blijkt ten aanzien van het methodologische niet pessimistisch. Integendeel, Becker
meent gematigd optimistisch te kunnen zijn. Hij ziet voor de empirisch-analytische
richting goede mogelijkheden. De hypothetisch-deductieve aanpak is volgens Becker
tot belangrijke resultaten in staat. In zijn werk Sociale methodologie noemt hij
bedoelde richting de hoofdstroom binnen een aantal sociaal-wetenschappelijke
werkwijzen. Deze hoofdstroom is weliswaar weinig kleurrijk en weinig geprofileerd,
maar hij is tevens het minst omstreden. Het experiment en het wezensonderzoek
lijken zich, naar de mening van Becker, de laatste tijd bij de hoofdstroom te voegen.
De empirisch-analytische benaderingswijze wordt door de experimentele methode
en de fenomenologische werkwijze aangevuld. De neo-positivisten zijn milder
geworden. De fenomenologen zijn door participatie-situaties dichter bij de
empirisch-analytici gekomen! Voor de pedagogische wetenschap is dit alles niet
voldoende. Deze wetenschappelijke discipline vraagt om een tweetal
methodologische aanvullingen, die gevonden worden in een teleologische en een
antropologische deeldiscipline. De reeds genoemde benaderingswijzen dienen
aangevuld te worden met de justificerende methoden en de
integrerend-interpretatieve werkwijze.
De structuralistische pedagogiek biedt binnen een structuur van deeldisciplines
voor een samengaan van deze verschillende methoden goede perspectieven. Zij
kan voor alle werkwijzen van alle deeldisciplines, die met elkaar samenhangen en
een eenheid vormen, als compromiswetenschap fungeren.
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Forum
Kissingers visie op de gevaren van het Euro-communisme voor de
NATO
De samenwerking tussen de industriële democratieën van West-Europa,
Noord-Amerika en Japan is dertig jaar lang het bolwerk van de vrede en de motor
van de mondiale welvaart geweest. Ze omvat thans activiteiten op allerlei terrein:
energiepolitiek, economisch herstel, het internationale economisch systeem, relaties
met de communistische landen en met de Derde Wereld. Ze is daarbij gebaseerd
niet alleen op materiële overwegingen van rijkdom en macht, maar ook op de morele
overtuiging dat de instemming van de bestuurden de basis vormt voor het bestuur
en dat ieder individu onvervreemdbare rechten heeft en aanspraak kan maken op
constitutionele vrijheden.
Op het moment dat die cohesie van de industriële democratieën groter is dan
ooit, wordt ze bedreigd door een intern gevaar: de groei van de communistische
partijen en het gevaar dat zij in sommige Westeuropese landen aan de macht zullen
komen of aan de regering zullen gaan deelnemen. De kans daarop bestaat in Italië,
Frankrijk, Spanje en Portugal. Daarbij is het gevaar groot dat als er één schaap over
de dam is, er meer zullen volgen.
Het antwoord op die uitdaging te vinden zal in de eerste plaats de taak zijn van
de Europese leiders en kiezers die de democratie de moeite waard achten. Maar
de uitkomst kan ook de Verenigde Staten niet onverschillig laten. Een
communistische overwinning is niet onvermijdelijk, maar zou evenmin een toevallige,
voorbijgaande of op zichzelf staande gebeurtenis zijn. Europeanen en Amerikanen
dienen te beseffen dat
- het aan de macht komen van communisten in een bondgenootschappelijk land
een enorme verandering in de Europese politiek zou betekenen;
- dat zoiets fundamentele consequenties zou hebben voor de structuur van de
naoorlogse wereld zoals wij die
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kennen en voor de relatie van de Verenigde Staten tot zijn belangrijkste
bondgenoten;
- en dat het de vooruitzichten voor veiligheid en vooruitgang voor alle vrije naties
zou veranderen.
Het mag waar zijn dat in de communistische wereld centrifugale en polycentrische
tendensen werkzaam zijn en dat de Europese communistische partijen, in het
bijzonder in West-Europa, zich onafhankelijk van de Kremlinleiders opstellen. Maar
hoe ver gaat die onafhankelijkheid? In februari 1976 verwierpen alle 1700
gedelegeerden van de Franse Communistische Partij op het partijcongres het
concept van de Sovjet-Unie betreffende de dictatuur van het proletariaat - een
concept dat op eerdere congressen van de Franse CP al even unaniem was
onderschreven. Nu blijkt dat ook in de nieuwe grondwet van de Sovjet-Unie die
zinsnede niet meer voorkomt! Het is eenvoudig niet te geloven, volgens Kissinger,
dat datgene wat communisten historisch onderscheidt van sociaal-democraten, hun
minachting voor democratische procedures, van de ene dag op de andere in zijn
tegendeel zou zijn verkeerd. Zeker, de Franse, Spaanse en Italiaanse
communistische partijen hebben onlangs verklaard vastbesloten te zijn ‘te werken
binnen het pluralisme van politieke en maatschappelijke krachten en garanties te
eerbiedigen en alle individuele en collectieve vrijheden te ontwikkelen’.
Maar de eerste secretaris van de Franse CP, Marchais, heeft Bulgarije, Polen en
de DDR opgesomd als landen met een ‘pluralistisch’ partij-systeem en tot 1972 toe
was de leer van Franse communisten dat ‘er geen terugkeer kan zijn van socialisme
naar kapitalisme’.
Kissinger brengt trouwens in herinnering dat Oosteuropese communistische
leiders in de jaren 1945, 1946 en 1947 soortgelijke uitspraken over hun nationale
weg naar het communisme en over hun toewijding aan de parlementaire of
meerpartijendemocratie hebben gedaan als de Eurocommunisten thans.
Communistische partijen zijn best bereid via democratische middelen aan de
macht te komen; maar zijn ze ook bereid die macht via democratische spelregels
weer uit handen te geven? Volgens Kissinger heeft geen enkele communistische
partij die alleen aan het bewind is geweest, dat ooit gedaan en de grote meerderheid
van die democratische partijen die coalities met Europese communisten zijn
aangegaan, vindt men nu wel in de registers van geschiedenisboeken, maar niet
in regeringen of parlementen.
We kunnen niet zeker weten of de traditionele doeleinden en tactieken van de
Franse en Italiaanse communisten fundamentele veranderingen hebben ondergaan.
Maar hun interne organisatie en management wijzen bepaald niet in die richting.
Hier heerst nog altijd ‘democratisch centralisme’ geheel volgens Lenins voorschrift.
Men heeft wel de vraag gesteld: de Verenigde Staten kunnen toch ook met
communistische regeringen in de Sovjet-Unie, de Chinese Volksrepubliek,
Oost-Europa enz. omgaan, waarom zou dat dan niet kunnen met communistische
partijen die in West-Europa aan de macht willen komen? Maar er is, volgens
Kissinger, een cruciaal verschil tussen conflictbeheersing met tegenstanders en de
handhaving van een bondgenootschap met vrienden, zeker als de vooruitzichten
voor stabiele Oost-West-relaties in hoge mate afhankelijk zijn voor de cohesie van
het Westerse Bondgenootschap. De vraag is niet hoe onafhankelijk de Westeuropese
communisten zouden zijn, maar hoe communistisch. En het lijkt onwaarschijnlijk
dat binnenlandse en buitenlandse politiek van de communisten in overeenstemming
zouden zijn met de gemeenschappelijke doeleinden van het Atlantische
Bondgenootschap.
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Als de communisten in geallieerde regeringen aan de macht zouden komen, zou
de morele basis waarop de Alliantie stoelt, haar ontvallen: het Amerikaanse volk
zou niet meer weten op grond van welke morele waarden het het militaire evenwicht
in Europa zou moeten helpen bewaren, tenzij men zou aannemen dat het
Eurocommunisme inderdaad een geheel nieuw communisme is, dat zich van Moskou
zal afscheiden en dat het Westen die nieuwe verdeeldheid in zijn voordeel zal kunnen
uitbuiten.
Maar beide veronderstellingen zijn hoogst twijfelachtig. Trouwens, men kan zich
nauwelijks voorstellen dat de Amerikanen permanent bereid zouden zijn hun troepen
in Europa te houden om sommige
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communistische regimes tegen andere communistische regimes te verdedigen. Het
aan de macht komen van de communisten in West-Europa zou ook desastreuze
politieke consequenties hebben voor het Bondgenootschap.
Italiaanse communisten hebben er geen twijfel over laten bestaan dat zij, eenmaal
aan de macht, zich op de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie zullen oriënteren;
tactische ‘ondersteuning’ van de NATO kan daaraan niets veranderen. ‘Hoe zouden
leninistische partijen zich ook met enige overtuiging kunnen wijden aan een militair
bondgenootschap dat in de eerste plaats ten doel had en heeft het tegengaan van
de macht van de Sovjet-Unie?’
Welke interne onenigheid Moskou en de Eurocommunisten ook mogen hebben
binnen de communistische wereldbeweging, in internationale vraagstukken trekken
zij één lijn: de Italiaanse Communistische Partij heeft niets dan lof gehad voor de
Cubaanse ‘vrijheidsstrijders’ in Angola, heeft het Israëlische optreden in Entebbe
veroordeeld als een ‘ondragelijke schending van Oeganda's nationale soevereiniteit’
en heeft de Amerikaanse diplomatieke inspanningen in Zuidelijk Afrika bestempeld
als een poging ‘de neokoloniale en militair-strategische belangen van het
imperialisme te redden’. Het Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika, de relaties met de
Derde Wereld, Berlijn, wapenbeheersing, de Europese veiligheid, de OESO, de
CIES, de topconferenties van regeringshoofden - over welke onderwerpen en in
welke fora zullen Amerikanen en Europeanen het eigenlijk nog wel eens kunnen
worden? aldus Kissinger.
De militaire kracht en eenheid van de NATO zouden in ernstige mate worden
verzwakt. Van de huidige NATO-structuur met zijn uitwisseling van zeer geheime
informatie, zijn geïntegreerde militaire planning en politieke consultatie zou weinig
overblijven en door de Eurocommunisten onvermijdelijk geïnstigeerde bezuinigingen
op de Europese defensie-uitgaven zouden ook de Amerikaanse bereidheid
ondermijnen de kosten van de handhaving van Amerikaanse troepen in Europa te
blijven dragen. Een en ander zou leiden tot een fundamentele bedreiging van het
machtsevenwicht tussen Oost en West in Europa.
Tenslotte zouden de communisten, eenmaal aan de macht of in de regering, de
Europese politieke samenwerking een oriëntatie trachten te geven die hoe dan ook
het proces van Europese integratie in gevaar zal brengen.
Het antwoord op de Eurocommunistische uitdaging zal, volgens Kissinger, in
eerste instantie van de Europeanen zelf moeten komen. Democratische leiders
zullen hun samenlevingen met besluitvaardigheid en overtuiging uit de talrijke
economische, politieke en sociale problemen moeten leiden. Daarbij is het van vitaal
belang dat de Verenigde Staten die houding aanmoedigen door de progressieve
gematigde krachten in Europa te steunen, door er geen twijfel over te laten bestaan
welk standpunt de Verenigde Staten tegenover het Eurocommunisme innemen en
door de samenwerking met de gematigde, progressieve en democratische regeringen
in West-Europa te intensiveren, aldus Kissinger.
L.L.S. Bartalits

Natuur doet het goed... in de boeken
Het aanbod aan bijzonder fraaie, soms luxueuze boeken over de natuur - de een
zo mogelijk nog oogstrelender dan de ander - groeit gestadig aan. Men krijgt de
indruk dat de belangstelling voor - en de literatuur over - de ‘wonderen der natuur’
des te groter worden naarmate er in onze eigen omgeving alsmaar minder natuur
voorhanden is. Een begrijpelijke reactie: de natuur die wij vaak nog alleen in
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boekvorm kunnen kopen is in dat handig formaat meestal van een zeldzame of
voorheen nooit geziene visuele kwaliteit. Wij compenseren blijkbaar de schaarste
aan werkelijke natuur met een verzameling prachtige afbeeldingen-in-kleur, die wij
naar believen bij de hand hebben. Het heeft soms veel weg van een nostalgiek
‘musée imaginaire’ van landschappen, planten en dieren, die intussen alweer ten
dele of nagenoeg geheel in dat
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museum werden bijgezet of in de letterlijk grauwere werkelijkheid met definitieve
verdwijning worden bedreigd.
Wie niet uitsluitend als bibliofiel die boeken koestert, kan moeilijk volkomen
onbevangen van zoveel geëtaleerde pracht genieten. En wie zich de moeite getroost
naast het plaatjes kijken ook de tekst te lezen, zal in de meeste recente werken ten
minste af en toe een kritische of alarmerende kanttekening aantreffen, die de
voortschrijdende aftakeling van zoveel schoonheid registreert, met doffe gelatenheid
of machteloze woede.
Met die nogal dure boeken (maar m.i. hun prijs wel degelijk waard) hebben de
uitgevers evenwel nog een ander, eigentijds publiek geviseerd dan de loutere
bibliofiel of de volkomen belangeloze natuurbewonderaar. Er bestaat een groeiend
leger van natuur-liefhebbers, die van het verzamelen van - of het min of meer
ambachtelijk werken mét - ‘natuur’ een al dan niet ver doorgedreven hobby maken.
Ook zij worden vaak als nooit te voren gediend met wenken en raadgevingen voor
het beoefenen van hun hobby, soms van de waarschuwing vergezeld: uit ‘liefde’
voor de natuur die natuur zelf niet al te zeer te verminken, te plunderen of ze in
versneld tempo door hun liefhebberij te gronde te richten.
De hier geschetste trend wil ik met enkele voorbeelden illustreren. Neem de
1)
Enzyklopädie der Minerale und Edelsteine van de uitgeverij Herder . Het meest
opvallende in dat boek zijn de ongeveer 450 kleurfoto's van mineralen: ze zijn van
een weergaloze kwaliteit, die ook de mineraloog-specialist telkens weer verrast en
boeit. De amateur-mineraloog voor wie dit boek is bestemd, wordt evenwel enigzins
op een dwaalspoor gebracht, doordat één belangrijke informatie ontbreekt, de schaal
nl. van die afbeeldingen: de pracht van heel wat hier voorgestelde mineralen is in
aanzienlijke mate te danken aan de vaak sterke vergroting (en de met zorg
uitgekiende belichting) van voorwerpen die voor het blote oog veel minder
spectaculair zijn. Vanzelfsprekend màg dat, maar een verwijzing naar de reële
afmetingen van de objecten ware toch eerlijker en instructiever geweest. Typisch
en nieuw is de aandacht (en de omvang, ruim één derde van het boek) die besteed
wordt aan het opsporen, verzamelen en bewerken (polijsten) van gesteenten en
mineralen: een massa nuttige en aan het begrip en de middelen van de
doe-het-zelver aangepaste informatie. De basiswetenschappen (geografie,
petrografie, chemie en kristallografie) worden daarentegen zeer beknopt behandeld
(in een veertigtal pagina's) en de daar verstrekte informatie is veelal niet bruikbaar
(soms nauwelijks begrijpelijk) zonder de meer gespecialiseerde literatuur te
raadplegen. Ongeveer de helft van het werk tenslotte bestaat uit een systematische
beschrijving van een duizendtal mineraalsoorten (met uitdrukkelijke vermelding van
hun eventuele geschiktheid voor de polijst-hobby). Ook die overvloed brengt de
amateur op een dwaalspoor: hoe juist ook de hier opgesomde kenmerken van al
die mineralen zijn, zij wekken ten onrechte de indruk dat zij volstaan om die hier
beschreven soorten ondubbelzinnig te kunnen herkennen en bepalen. Dat is evenwel
niet het geval! En de auteur geeft dat zelf, zij het slechts terloops, één keer toe,
waar hij in de determinatie-tabellen (pp. 289-296) aan het einde van het boek hooguit
150 soorten opneemt, en vooraf waarschuwt dat ‘in dit boek vele mineralen
beschreven werden, die met eenvoudige middelen niet bevredigend gedetermineerd
kunnen worden’. Samengevat dus: een prachtig kijkboek, afgestemd op de
bewonderaar en verzamelaar van mineralen, en vol degelijke informatie. Eén punt
wordt in dit boek nergens aangeraakt: de mogelijke verminking van de natuur door
1)

Michael O'Donoghue (Hrsg.), Enzyklopädie der Minerale und Edelsteine, Herder Verlag,
Freiburg/Basel/Wien, 1977, 304 pp. DM. 98, -. Pas verscheen ook een uitgave in het
Nederlands (Zomer & Keuning, Wageningen) met de nog explicieter titel: Het Stenen Boek,
Handboek voor het herkennen, verzamelen en bewerken van mineralen en edelstenen.
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de activiteit van de natuurliefhebbers. Gesteenten en mineralen zijn uiteraard dode,
één maal gevormde objecten, die verwijderd kunnen worden zonder het milieu
ingrijpend te verstoren of te ontwrichten. Begrijpelijk is het dus wel dat de
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auteurs aan de mogelijke verarming van de natuur geen aandacht hebben besteed,
al doen sommige instanties in binnen- en buitenland dat wel, en terecht: op heel
wat plaatsen moesten reeds maatregelen worden genomen om b.v. onderaardse
grotten en koraalriffen te beschermen tegen wilde exploratie, die ten minste de
esthetische waarde van het geheel onherstelbare schade toebracht.
Waar het om levende wezens gaat, staat die zorg of bezorgdheid vaak centraal.
2)
Een recent, bescheiden en toch fraai geïllustreerd orchideeënboekje (witzwart
foto's van de hele plant en kleurfoto's van de bloeiwijze) doet dat op een originele
wijze. Het behandelt alle in het wild voorkomende soorten van Groot-Brittannië en
Ierland. Nu zijn orchideeën bijzonder gevoelig voor de geringste verstoring of wijziging
van hun biotoop: ook ten onzent zijn ze dientengevolge zeldzaam tot zeer zeldzaam
geworden. De auteur is zich van die feitelijke toestand zo zeer bewust, dat hij de
orchideeënjagers a.h.w. smeekt van die wonderlijke flora uitsluitend een
fotoverzameling (en geen herbarium) aan te leggen. Het wordt zo misschien een
ietwat duurdere hobby: in dat geval echter is het voor heel wat orchideeën
waarschijnlijk de enige overlevingskans in onze overwegend door
cultuurlandschappen of helemaal géén landschappen gekarakteriseerde
Westeuropese wereld. De auteur geeft aan de orchideeënfotograaf een aantal
nuttige wenken. Terloops weze hier vermeld dat de verzamelwoede van vele
natuurliefhebbers inderdaad een verwoestende hobby dreigt te worden voor heel
wat planten, vlinders en vogels, om slechts die te noemen. Zelfs de hoge prijs die
men voor een zeldzaamheid bereid is te betalen speelt in onze op profijt beluste
wereld al een belangrijke en nefaste rol. Natuurlijk wijzen de fanatieke verzamelaars
met enig recht op de algemene milieu-ontaarding die vele soorten in hun huidige
benarde toestand heeft gebracht, maar dit feit als een argument hanteren om de
schaarse overlevenden nog systematischer, uit liefhebberij, te decimeren en uit te
roeien, is een logica die mij ten enenmale ontgaat. De vaak niet eens bewuste en
aanvankelijk volkomen ondoorzichtige schadelijke invloed die de massale beoefening
van een natuurhobby kan hebben, duikt onverwacht op in een boek, waarvan de
3)
hele opmaak alleen het kijkgenot scheen te beogen. De wereld van de koralen is
een juweel voor bibliofielen en sprakeloze bewonderaars, en met zijn 130, meestal
een volle pagina vullende foto's, een boekdrukkundige prestatie zoals die thans
alleen nog door het mecenaat van instellingen als het Mercatorfonds gerealiseerd
kan worden. Zowel de foto's van dieren in hun geheel als de close-ups van ogen
en bekken zijn van een unieke kwaliteit. Om die prachtige beelden helemaal niet te
schenden werd zelfs de paginering weggelaten: dat vond ik wel wat hinderlijk, omdat
de legende bij de foto's alleen vòòr of nà een reeks foto's afgedrukt werd en men
heel nauwkeurig moet gaan tellen om precies uit te maken welke tekst bij welk beeld
hoort. Dat het boek vooral een platen-boek is, neemt niet weg dat de tekst (tot stand
gekomen in samenwerking met professoren van de Luikse en Gentse universiteiten
en van het Musée d'Histoire Naturelle te Parijs) eveneens uitermate instructief en
boeiend is, en op zeer overzichtelijke wijze een aantal onderwerpen behandelt. En
hier stoten wij ook op het verhaal van de nefaste invloed die een onschuldige hobby
als ‘schelpen-verzamelen’ kàn hebben op het bestaan en voortbestaan van zoveel
exotische schoonheid. In de jaren zestig drong zelfs tot onze nieuwsmedia de
jobstijding door dat enkele eilanden en de Oostkust van Australië geteisterd werden
door een ongebreidelde invasie van een koralendodende stekelhuidige (Acanthaster
planci, een reusachtige verwant van onze zeeëgels en zeesterren). Waar men
2)
3)

D.M. Turner Ettlinger, British & Irish Orchids, a field guide, The Macmillan Press Ltd,
London/Basingstoke, 1976, 141 pp., £4,95.
Bernard Gorsky, De wereld van de koralen, Mercatorfonds, Antwerpen, 1977, 220 blz.
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vroeger in het ongestoorde koraalrifmilieu per km nauwelijks vijf tot zes van deze
rovers aantrof, ontdekten onderzeeduikers dat op heel wat plaatsen concentraties
voorkwamen van 20 exemplaren per
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hectare of 2.000 per km , die al 80% van de koralen hadden gedood! Het beroemde
Barrièrerif van Australië leek ernstig bedreigd. Wat was er gebeurd? De geweldenaar
en koralendoder bleek in de natuur slechts één geduchte vijand te hebben: de
Charonia tritonis, een enorm, tot 40 cm lang, tweeschalig weekdier, dat de
Acanthaster, ongeacht zijn stekels, verzwelgt en leegzuigt. Vanaf 1960 was in alle
getroffen gebieden de onderzeese exploratie bijzonder in trek gekomen bij de
toeristen: de activiteit van vele hartstochtelijke schelpenverzamelaars (en de bekende
trend ‘hoe groter, hoe mooier’) hadden voor gevolg dat in een paar jaar tijds
duizenden exemplaren van de Charonia in curiosa-winkels of privé-verzamelingen
verdwenen waren. De koraalriffen, de toeristische attractie bij uitstek, werden door
de toeristen zelfs met algehele (hoewel niet bedoelde) verwoesting bedreigd. In der
haast werden wetten gestemd die de vangst van de Charonia ten strengste
verbieden, terwijl men elders, op Tahiti b.v., de Acanthaster rechtstreeks bestreed
tot de toestand opnieuw genormaliseerd was. Dat ene voorbeeld illustreert duidelijk
hoe omzichtig toerisme en recreatie dienen om te springen met een natuur, die zij
vaak als hun belangrijkste troef hanteren.
De wereldzeeën houden terecht onze belangstelling gaande. Herder bracht zojuist
een tweede encyclopedie op de markt: Das Meer, Enzyklopädie der Meeresforschung
4)
und Meeresnutzung . Zoals de titel zegt is dit niet uitsluitend en zelfs niet op de
eerste plaats een natuur-boek: de klemtoon valt op wat de mens weet van de
rijkdommen der zee, wat hij ermee deed, thans doet, nog kan doen en niet zou
mogen doen. De didactische opzet (en de tekst) domineren, al is ook dit boek
overvloedig en fraai geïllustreerd. Over de inhoud kan ik kort zijn: men vindt hier
een uitvoerige, uitstekend voorgestelde en up-to-date documentatie over de vele
problemen (van visserij, ontginning van de bodem, vervuiling...) die het beheer van
5)
de wereldzee thans stelt, en die ik onlangs nog in dit tijdschrift heb behandeld .
Belangrijk is o.a. het hele hoofdstuk over zeerecht en politiek (pp. 282-301) dat
eindigt met de veelzeggende slotbeschouwing ‘Orde of chaos?’ Karakteristiek is
ook hier weer dat de onderwatersport eveneens goed aan haar trekken komt, met
niet minder dan 18 pagina's instructies en praktische wenken, voor wie deze hobby
beoefenen wil. Menigeen zal ook geboeid zijn door het hoofdstuk
onderwater-archeologie (pp. 202-229). De eigenlijke natuurbeschrijving beslaat
ongeveer 40% van het werk en is uiteraard vrij beknopt: ‘de wereld van de koralen’
krijgt hier exact vier pagina's toegemeten.
Als men mij nu vraagt of er niet dichter bij huis toch nog wat natuur te ontdekken
valt, en of niet een of ander eveneens fraai geïllustreerd boek ons juist daarvoor de
ogen kan openen, dan val ik terug op een publikatie die reeds in december 1976
als boek van de maand werd aangeboden. Het verzamelwerk van een aantal
6)
deskundigen, De 12 Maanden blijft voor mij een zeldzaam geslaagd experiment,
dat ons natuur- en cultuurlandschappen in de Lage Landen presenteert, zoals die
werkelijk nog bestaan, en met het vele dat daarin nog te zien en te beleven valt.
Met name de maandpanorama's van Henk Slijper tonen onverbloemd de menselijke
ingrepen in - of de steden en industrieën aan de rand van - de afgebeelde
landschappen, en laten zien hoeveel er toch nog binnen die ruimte het bekijken en
bestuderen waard is. De inleider Thomas Rap sprak de hoop uit dat ‘het boek zou
bijdragen tot het leren zien van een van de belangrijkste problemen die deze tijd
4)
5)
6)

N.C. Fleming, Das Meer, Enzyklopädie der Meeresforschung und Meeresnutzung, Herder
Verlag, Freiburg/Basel/Wien, 1977, 312 pp., DM. 98, -.
Henk Jans, Wij gaan de oceaan ontginnen, in Streven, januari 1978, blz. 331-334.
Jan Nijkamp, Ruud Rook, Henk Slijper en Ko Zweeres, De 12 Maanden van het jaar, Het
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976, 160 blz.
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stelt: bescherming en daardoor behoud van natuur en milieu. Niet als een zaak van
nostalgie, maar als iets werkelijks en hedendaags’. Hij gaf evenwel toe dat ‘de
auteurs hieraan niet expliciet aandacht hadden besteed’ maar dacht dat ‘de geest
van hun betoog in dit opzicht krachtig genoeg werkt’.

Streven. Jaargang 31

852
Expliciete aandacht voor bescherming en behoud is het thema van een dit keer
bescheiden (slechts met enkele fraaie tekeningen opgeluisterd) boek, onder de
7)
veelzeggende titel Natuur is duur. Over de economische waarde van de natuur .
De auteurs doen een moedig volgehouden en hoogst oorspronkelijke poging om
zakelijke en economische overwegingen ingang te doen vinden in het ecologisch
debat. Ze gaan uit van de pertinente opmerking dat natuur (bodem, water, lucht...)
ook een kapitaal vertegenwoordigt, dat weliswaar rente mag en moet opbrengen,
maar dat niet langer ondoordacht ‘opgesoupeerd’ mag worden, met name en vooral
vanuit economisch en sociaal standpunt. Natuurlijk hebben natuurgoederen in onze
samenleving maar al te vaak geen becijferde prijs gekregen, omdat niemand of te
weinigen er uitdrukkelijk enige waarde aan wilden hechten. Maar wij weten nu allengs
toch dat er hoge prijzen betaald worden ter bevrediging van kunstmatige behoeften,
terwijl alsmaar reëler behoeften (aan zuiver water, zuivere lucht, recreatie...) ten
onrechte zo lang ongeprijsd blijven, tot die goederen onbetaalbaar schaars geworden
zijn. De auteurs doen enkele behartenswaardige voorstellen om de reële
economische waarde van b.v. bosarealen, estuaria, duinen... te becijferen, in de
hoop dat ook economen en politici zich aangesproken zullen voelen door een
argumentatie, die huns inziens door de meeste natuurliefhebbers al te vaak
verwaarloosd, zoniet misprezen en afgewezen wordt. Het is een bijzonder veelzijdig
en sprankelend geschreven boek, dat evenwel met nogal volgehouden aandacht
gelezen dient te worden.
Iets minder inspanning vergt maar niet minder belangstelling verdient een uit het
8)
Duits in het Engels vertaald boek Nature, mother of invention . De auteur, F. Paturi,
is een ingenieur, gespecialiseerd in electronica en cybernetica, en werkte ooit mee
aan studies over kernenergie en energie behoeften van de toekomst. Pas nadien
heeft hij zich aan het schrijven gezet, en zich onverwacht ontpopt als een
enthousiaste bewonderaar en voorstander van wat de ondertitel van zijn boek noemt:
‘the engineering of plant life’, de ingenieurskunst van het plantenleven. Voortdurend
vergelijkt hij onze technische oplossingen van problemen als scheikundige synthese,
watertransport, warmte-uitwisseling en -isolatie, mechanische stevigheid van
structuren, enz. met de oplossingen die in het plantenrijk aan die problemen gegeven
werden: honderd wit-zwart foto's, waarnaar in de tekst voortdurend verwezen wordt,
illustreren die originele benadering. Het boek is een volgehouden commentaar op
één leidmotief: de plantenwereld lost die problemen op met verbluffende, vaak uiterst
vernuftige middelen, door uitsluitend ‘zachte’ energie te gebruiken én even uitsluitend
slechts recupereerbare en in feite snel gerecupereerde afval te produceren. Eén
treffend voorbeeld van functionele aanpassing wil ik hier niet onvermeld laten: het
‘waarom’ van de bekende, nagenoeg volmaakte kogelvorm van woestijnplanten,
cactussen en andere. De bolvorm blijkt de geringste (verdampings) oppervlakte te
bezitten voor een grootst mogelijk volume en waarborgt bovendien dat bij elke
bestraling de helft van de plant in haar eigen schaduw ligt. Het boek wemelt van
dergelijke, bevattelijk verwoorde opmerkingen en kanttekeningen. Vanzelfsprekend
insisteert de auteur voortdurend op het extravagante, àndere gedrag van de mens
die grondstoffen en energie kwistig verbruikt en steeds méér onbruikbare en zelfs
schadelijke afval produceert. Dat meer aandacht voor de planten-economie een
waardevolle hulp kan zijn om onze problemen op te lossen lijkt mij, met de auteur,
onbetwistbaar: wat hij zelf als oplossingen voorstelt blijft dikwijls nogal vaag en is
7)

8)

Wouter van Dieren en Marius G.W. Hummelinck, Natuur is duur. Over de economische waarde
van de natuur, Het Wereldvenster, Baarn (in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds Nederland), 1977, 228 blz., f 19,90.
Felix Paturi, Nature, mother of Invention. The engineering of plant life, Thames and Hudson,
London, 1976, 208 pp., £4,95.
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soms zelfs een beetje naïef. Al met al toch een boeiend en inspirerend boek voor
al wie met die levensgrote problemen begaan is.
Mijn conclusie wil ik kort formuleren. Het
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aanbod op de boekenmarkt (waaruit ik hier een beperkte en vrij willekeurige greep
deed) bewijst dat er ten onzent een groeiende bij wijlen gevaarlijke belangstelling
bestaat voor de natuur. Wordt die belangstelling echter niet vertaald in termen van
weloverwogen beheer en beleid, dan zullen vele van die boeken mettertijd nog
slechts de getuigen zijn van vergane werelden. De paleontologie of wetenschap
van het versteende leven is op zichzelf al rijk en boeiend genoeg; laten wij
verhinderen dat te veel van de nog levende natuur in de categorie van de fossielen
(of de verzamelingen) wordt ondergebracht.
Henk Jans
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
J.J.H. Kraaykamp, Als je voor een dubbeltje geboren bent...
2
(Agologische bibliotheek II), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1974 , 109
blz.
Dit grote essay is een jubileumprodukt voor het 50-jarig buurthuiswerk in Rotterdam.
De schrijver geeft blijk van een grote ervaring en inzicht in het vormingswerk.
Globaal beschrijft hij de subcultuur en dynamiek van de armen, de maatschappelijk
achtergeblevenen, respectievelijk gedepriveerden. Zijn beeld is helder en
overtuigend. Hij legt de nadruk op de uitbouw van het emanciperende vormingswerk,
als deel van de oplossing van het probleem. Geschreven vóór de economische
malaise van de laatste jaren doet het boek gedateerd aan. De schrijver is te veel
agoloog en te weinig politicoloog om pessimistisch, politiek actief of zelfs revolutionair
te worden door het gestelde. Het nivellerende inkomensbeleid (blz. 65) dat hij bepleit,
plaatst hem wel in de hoek van de Partij van de Arbeid.
Socialiseringen komen niet aan de orde. Een optimistisch boek.
J.H. van Meurs

Erik H. Erikson, Levensgang een historisch moment
(Life History and the Historical Moment New York 1975), 256 blz., f 9,90
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 256 blz., f 9,90
Van deze bekende kinderanalyticus en schrijver over identiteitsproblemen, hier een
aantal bewerkte lezingen, meestal gehouden voor Daedalus, van 1960 tot 1970.
Zijn eerste essay is autobiografisch en het belangrijkste. Eindelijk weten we nu,
waarom hij vroeger Homburger heette. Het begrip ‘negatieve identiteit’ komt hier
ook aan bod. Dan volgen de brieven van Freud en Fliess en een andere postume
publikatie van Freud met een Amerikaan over Wilson; twee beschouwingen over
Ghandi; over de opstand der humanistische jeugd; over de innerlijke ruimte en
aanpassing of vrijheid door psychoanalyse.
De schrijver is nu 79 jaar en een aantal van zijn beschouwingen doen wat
oudbakken aan.
Noch van de geschiedenis in het algemeen noch van politiek weet hij genoeg om
de titel te kunnen rechtvaardigen.
J.H. van Meurs

R. Lennè en G.T. Haneveld, Niet meer depressief
L.J. Veen, Wageningen, 1977, 167 blz., f 16,25
Velen voelen zich moe, wanhopig, pessimistisch, verbitterd enz. De naam van deze
moderne verschijnselen is depressie. In dit boek geven de auteurs min of meer
duidelijke antwoorden op vragen als: waarom wordt iemand depressief? Wie wordt
depressief? Wat zijn de oorzaken voor een depressie? Tegelijkertijd trachten de
auteurs ook oplossingen te geven. Er wordt beweerd dat men er vaak met eigen
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kracht bovenop kan komen. Dit boek is een goed instrument voor gedeprimeerden
om hun problemen zelfstandig op te lossen.
L.L.S. Bartalits
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Sociale wetenschappen
Dr. W.J.A. van den Heuvel, Het Verpleegtehuis.
Van Gorcum, Assen, 1977, 107 blz., f 19,50.
In de serie ‘Gerontologie en Geriatrie’ verscheen bij Dekker en v.d. Vegt, Nijmegen,
het boekje ‘Het verpleegtehuis’ van Dr. W.A.J. van den Heuvel, een sociologische
beschouwing over leven en werken in verpleeg(te)huizen. S. pleit voor het woord
‘tehuis’, omdat de bewoners er niet alleen verpleegd worden, maar er ook een thuis
moeten kunnen vinden, vaak voor de rest van hun leven.
Goede observatie met nogal wat overzichtelijk gerangschikt cijfermateriaal. Het
boekje (± 100 blz.) is meer voor werkers in dit soort instellingen en voor degenen
die daar leiding moeten geven, dan voor verzorgden.
Uitgebreide literatuurlijst.
P. Beijerbergen v. H.

Marius Aalders, Welzijn op schrift. Een poging tot analyse van
geschreven welzijnstaal.
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1977, 68 blz., f 14,90
Dit boekje verscheen met name ten behoeve van mensen die werkzaam zijn in de
welzijnssector en beroepshalve moeten schrijven. Het wil wat adviezen geven om
goed, leesbaar maar vooral ook verstaanbaar te schrijven. Reden: in het welzijnswerk
kent men, overigens daar niet alleen, een vervreemdend taalgebruik, het zgn.
agogen-jargon. Hoe ga ik ermee om; zij gaf mij zeer veel ruimte; daar wil ik aan
werken; hoe blijf je bij jezelf; ik ervaar het zo; ik merk dat en hoor jou zeggen. Dit
zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Bovendien besteedt de auteur aandacht aan
het probleem van de relatie empathie (inlevingsvermogen) en taalgebruik, d.w.z.
hoe kan de schrijver de lezer interesseren, bij de stof betrekken. Amusant en
leerzaam voor degenen die de stukjes hierover van Jan Blokker in de Volkskrant
kunnen waarderen is de in het slothoofdstuk opgenomen dialoog tussen twee
welzijnswerkers. Kortom: het is geen leidraad ‘Zo leer ik schrijven’, wel een
handreiking aan ‘schrijvers’, die nog bereid zijn af te leren. Het gaat erom dat niet
iedere groep zijn eigen taalgebruik ontwikkelt en dat vervreemding van elkaar wordt
voorkomen.
P.W. Schilpzand

Dr. P.A.M. Geurts en Dr. F.A.M. Messing, Economische ontwikkeling en
sociale emancipatie I en II
Martinus Nijhoff, Den Haag, 1977, 239 en 213 blz., f 26,50 per deel
In deze bundels treft men een thematische keuze aan uit de wetenschappelijke
historische literatuur over het Nederlandse verleden en zijn geschiedkundige
interpretatie. Het gaat hier om, zoals de titel reeds doet vermoeden, de economische
en sociale geschiedenis. In een achttiental opstellen wordt dit aspect van ons
verleden belicht. Het eerste deel behandelt - naast een essay van theoretische aard
- de periode van de middeleeuwen tot aan de negentiende eeuw. Het tweede deel
gaat in op de laatstgenoemde en de twintigste eeuw. De herkomst van de opstellen
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was divers. Ze bestaan uit heruitgaven van ‘klassieke’ tijdschriftartikelen,
congresredes, bijdragen uit bundels en universitaire voordrachten. Elk stuk wordt
voorafgegaan door een bio- en bibliografische schets aangaande de auteur; zij het
dat volledigheid hier niet werd gepoogd na te streven. De uitgever heeft meer van
deze bundels in het vooruitzicht gesteld, waarvan de uitgave in eerste instantie is
gericht op studenten van het hoger onderwijs. Het is toe te juichen dat op deze
manier vakbeoefenaars en geïnteresseerden betrekkelijk eenvoudig in staat worden
gesteld kennis te nemen van dit, dikwijls uit de handel verdwenen of vanuit het
bibliotheekstandpunt moeilijk toegankelijke, ‘puikje’ van het werk van onze
belangrijkste historici. Een opmerking tot besluit: de titel is wat misleidend; deze
suggereert meer in te houden dan wordt geboden. Van de achttien opstellen gaan
er slechts twee specifiek over sociale emancipatie. De overige behandelen de
economisch-historische kant van ons verleden. Wellicht wordt dit in de
aangekondigde bundels over emancipatie en de geschiedenis van de
arbeidersbeweging in de 19de eeuw nog goed gemaakt.
P.W. Schilpzand
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Wijsbegeerte
A.G.M. van Melsen, Geloof, wetenschap en maatschappelijke
omwentelingen. Wijsgerige beschouwingen over de crisis in de kultuur
Ambo, Baarn, 1977, 232 blz., f 27,50
Dit werk is de eerste publikatie van het Katholiek Studie Centrum, dat in 1977 aan
de Nijmeegse universiteit werd opgericht. Tal van onderwerpen worden er
aangesneden, die elk voor een uitvoeriger behandeling in aanmerking zouden
komen; de schrijver bedoelt echter vooral samenhangen te laten zien tussen
onderscheiden aspecten van de huidige cultuurcrisis. Hij bepaalt zich daarbij tot de
twee gezichtspunten ‘geloof’ en ‘wetenschap’. Besproken worden o.a. de ontwikkeling
van de wetenschap en haar invloed op de cultuur; de zin van de vooruitgang;
vervreemding ten gevolge van wetenschap en techniek; waardevrijheid van de
wetenschap; de relatie van geloof, wetenschap en ideologie; de toekomst van het
geloof; pluriformiteit in de Kerk. Overeenkomstig de beperking die de schrijver zich
oplegt, blijven de sociologische en economische aspecten op de achtergrond.
Uit dit wijsgerige boek spreekt de ervaring van een man die midden in de concrete
problemen van de crisis gestaan heeft en nog staat. Het is een evenwichtig en
verhelderend werk, dat kritische vragen niet uit de weg gaat en juist door die vragen
heen komt tot een bezonnen vertrouwen in de blijvende actualiteit van de christelijke
geloofsvisie. Van harte aanbevolen.
W. Welten

Hans-Georg Gadamer, Die Aktualität des Schönen
(Universal-Bibliothek 9844), Reclam Verlag, Stuttgart, 1977, 76 pp., DM.
1,60
Herbert Marcuse, Die Permanenz der Kunst
Hanser Verlag, München, 1977, 78 pp., DM. 8,80
Beide esthetische schriften, hoe verschillend ook van toonaard, hebben gemeen
dat ze erg beknopt zijn, en aan de reputatie van hun auteurs niets zullen bijdragen
in positieve zin. Integendeel. Niet veel meer dan enkele algemeenheden over de
verhouding van kunst, spel, symbool en feest verzamelde Gadamer in dit werkje,
dat men echter wel kan aanbevelen als een (zeer) elementaire inleiding tot de
problematiek van de esthetiek. Marcuse daarentegen wil zijn esthetiek situeren in
een marxistische traditie, of beter hier een tegen-model van leveren. In zijn voorwoord
schrijft hij: wieviel ich der ästhetischen Theorie T.W. Adornos verdanke, bedarf
keines besonderen Hinweises! Genau! Maar men leze toch beter Adorno.
Eric De Kuyper

Mikel Dufrenne, Esthétique et Philosophie Tome II
(Coll. d'Esthétique 27), Klincksieck, Paris, 1976, 336 pp.
Ook in dit tweede deel is de ‘esthetiek’ van Dufrenne een versnipperde bezigheid,
een fragmentarische a-methode geworden, zoals dat sedert de ‘Aesthetische Theorie’
van Adorno ook bijna niet anders meer schijnt te kunnen. Geeft hij toe dat de kunsten
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zich in een toestand van pseudo-overlijden bevinden, dan meent hij toch dat de
esthetiek daarom nog niet noodzakelijkerwijze hoeft te verdwijnen. Wat S. aanzet
om de grenzen te verleggen, en om veel aandacht te besteden aan de gebruikers
en aan de ‘politieke’ draagwijdte van deze bezigheid. Hij schippert dus constant soms ongemakkelijk, menigmaal met inzichten, maar doorgaans toch iets te
krampachtig - tussen de oude esthetica, die hij wil blijven dienen, en een nieuwe,
die hij zou willen aankondigen, maar waarvoor hem vooral de juiste invalshoek nog
niet gegeven is. Het komt mij voor dat het niet vinden van de goede benadering,
juist komt doordat hij blijft vertrekken van de traditioneel-esthetische basis. Dit zoeken
- in een heldere gedachtengang en in leesbare taal gesteld - maakt de lectuur altijd
- maar voor mij, als het ware, in de tweede graad - boeiend. Buiten de hoofdstukken
gewijd aan de kunst en de maatschappij, is er een deel gewijd aan de verbeelding
en het libido-motief (zoals geformuleerd werd door Lyotard), en een ander deel aan
verschillende kunstvormen, w.o. een hoofdstukje over film. Al deze stukken op een
of twee na verschenen reeds eerder.
Eric De Kuyper
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Politiek
J. de Boo, P. Juffermans, J. Meerman, H. Odink, Van slavernij naar
bevrijding. Vrijheidsstrijd in Zuidelijk Afrika
Pegasus, Amsterdam, 1977, 177 blz., f 15, Dit boek geeft een interessante schets van de politieke situatie in en rond Zuidelijk
Afrika. De auteurs brengen de voornaamste aspecten van de ontwikkelingen in dit
deel van Afrika naar voren en zijn er daarbij van uitgegaan enkele belangrijke
achtergronden te belichten.

Chen, J., Chinas Rote Garden
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1977, 477 pp., ill., DM. 36, Jack Chen, een chinees met de Engelse nationaliteit, werkte vanaf 1958 tot 1971
in Peking als journalist bij de redactie van Peking Review en Peoples China, twee
bladen die in opdracht van de Chinese regering worden uitgegeven. Sinds 1971
werkt hij in Amerika.
Tijdens de Culturele Revolutie nam hij actief deel aan de campagnes. Hierdoor
bevat het boek veel ‘inside information’. Chen vindt de Culturele Revolutie een
logische voortzetting van de tachtigjarige vrijheidsstrijd van het Chinese volk. In de
jaren vijftig was de economische basis gelegd voor het socialisme. Maar aan het
eind van deze periode moest men constateren dat kunst, gezondheidszorg,
opvoeding en levenswijze deze ontwikkeling naar het socialisme niet hadden
bijgehouden. Na een mislukte opvoedings-campagne in 1962 riepen de revolutionaire
krachten van de C.C.P. in 1967 de Culturele Revolutie uit. De C.R. richtte zich vooral
op de jongeren en spoorde hen aan tot het toepassen van de revolutionaire theorie.
Het werd de grootste massa-beweging van onze tijd.
Chen gaat diep in op het ontstaan van deze beweging, legt een verband tussen
de vrijheidsidealen van Sun Yat-Sen en de Culturele Revolutie en toont aan dat de
hele campagne in overeenstemming is met de traditionele Chinese handelswijze.
Hij behandelt de tijdens de Culturele Revolutie gevoerde politiek en de gevolgen er
van op de huidige politiek van China. Het is een uitstekend boek, dat de atmosfeer
en de realiteit van de Culturele Revolutie duidelijk uiteenzet. Het beste dat ik over
dit onderwerp heb gelezen.
Frans Sier

E. Schulz, Die Ostbeziehungen der Europäischen Gemeinschaft: von
national-staatlicher Politik zu gemeinsamer Verantwortung
Oldenburg Verlag, München, 1977, 272 pp., DM. 46, H. Lange-Prollius, Praxis des Ostwesthandels. Die
Wirtschaftsbeziehungen 1977-1990
Econ Verlag, Düsseldorf, 1977, 690 pp., DM. 98, Het belangrijkste kenmerk van de relaties van de Europese Gemeenschappen met
de Oosteuropese landen is dat ze in vergelijking met de andere terreinen van de
Europese Gemeenschappen politiek slechts een beperkt gewicht in de wereldpolitiek
bezitten. De boeken dragen van dit kenmerk de sporen: er wordt veel aandacht
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geschonken aan de ontwikkeling van de externe relaties in het algemeen, en relatief
weinig over de betrekkingen met de Oosteuropese landen. Conclusie is dat
uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Oosteuropese landen plaats kan
vinden op basis van de huidige structuur van de EEG.
L. Bartalits

Pierre Kropotkine, Oeuvres
(Petite collection Maspero 173) Maspéro, Paris, 1976, 444 pp.
Een chronologisch gerangschikte keuze uit het werk van Kropotkine (1842-1921),
door M. Zemliak, die tevens een uitvoerig en ‘kritisch’ nawoord schreef. De referenties
van de teksten en de opeenvolging is vaak een beetje verwarrend en onduidelijk,
maar toch geeft deze keuze een boeiend en gevarieerd beeld (Zemliak heeft het
niet homogeen-positief gewild) van de anarchistische denker die op een eerder
onverwachte wijze weer erg in de belangstelling komt te staan. Dit laatste zal
waarschijnlijk, en onder meer, te danken zijn aan de kritische houding die K. innam
ten opzichte van het marxisme en het communisme. De opponenten in, en gegroeid
uit het marxistische denken van nu, vinden aldus in hun voorganger inspirerend
denkmateriaal. Vele van zijn - eenvoudige - ideeën over bureaucratie blijven ook
vandaag, en buiten het marxistische kader, van een verrassende geldigheid.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Het Vaderlands Gevoel
Rijksmuseum Amsterdam, 1978, blz. 302, f 20,-.
Deze catalogus, die uitgegeven is bij een tentoonstelling in het museum die tot 25
juni duurt, is meer dan alleen maar een toelichting op een aantal schilderijen. De
studenten van het kunsthistorisch instituut van de universiteit van Amsterdam laten
met deze catalogus zien hoe totaal de geschiedsbeschouwing in de laatste eeuw
veranderd is. We zien hier een groot aantal afbeeldingen van gebeurtenissen uit
de vaderlandse geschiedenis die in de vorige eeuw uitgebeeld zijn.
Vele daarvan kennen wij niet meer. Jan van Schaffelaar die van de toren springt,
is nog een van de weinige bekende verhalen, maar de geschiedenis van Elisabeth
Moons, die als een soort minder bloedige, maar wel meer willige Judith Leiden
redde, is nog maar aan een enkeling bekend. Ook wordt uit deze tentoonstelling
duidelijk dat de vaderlandse geschiedenis toen nog een directe rol speelde in de
eigentijdse politiek. De De Witten en Oldenbarneveldt stonden voor de liberalen en
de stadhouders natuurlijk voor de andere partij. Duidelijk leerde men de vaderlandse
geschiedenis nog kennen als een verhaal van, veelal heldhaftige, personen. De
vaderlandse geschiedenis was exemplarisch en werd verteld in de vorm van mooie
aantrekkelijke verhalen. Het hongerjaar 1566 komt niet voor, maar Herman de Ruiter,
die Loevestein bezet, des te meer. En dat gebeurde in een tijd dat er toch al veel
om de geschiedenis te doen was. Blok en Fruin werkten aan een geschiedenis als
pure wetenschap, hoewel de laatste een geschiedenis van de staatsinstellingen
van de republiek schreef die diende ter verklaring van de bestaande instellingen.
Juist in deze tijd wordt de geschiedschrijving, die sinds de Renaissance steeds als
exemplarisch bedoeld was, een pure wetenschap. Dat terwijl aan de andere kant
Hegel zijn invloed had doen gelden, voor wie de geschiedenis de verklaring is van
het bestaande en een verwijzing vormt naar de toekomst. Het is deze laatste
opvatting die terecht de geschiedswetenschap is gaan beheersen, maar die helaas
ook de toon is gaan aangeven in het geschiedsonderwijs. Als aanvulling op dat
onderwijs is deze catalogus heel nuttig, want ze vertelt nog eens al die mooie
verhalen die het vak vroeger voor jongeren zo aantrekkelijk maakten en die ze ook
nu nog mooi vinden. Daarbij weet de tekst van de catalogus deze verhalen nog in
te passen in de esthetische en politieke opvattingen die in de vorige eeuw bestonden.
C.J. Boschheurne

Johannes Lehmann, De Kruisvaarders.
Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij Baarn, 1977, 318 blz., f 37,50.
S. Fischer-Fabian, Die deutsche Cäsaren.
Drumer Knaur Verlag, Darmstadt, 1977, pp. 366, DM 34. -.
Rudolf Wahl, Der Gang nach Canossa.
Verlag F. Bruckmann, München, 1977, pp. 394, DM 29.
Klaus Schelle, Karl der Kühne.
Seewald Verlag, Stuttgart 1977, pp. 250, DM 38. De auteur beschrijft spannend en uitstekend de legendarische Kruistochten.
Opgeroepen door Paus Urbanus II in het jaar 1096 moesten ware christenen, de
ridders voorop, huis en haard verlaten om ter vergeving van hun zonden naar verre
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landen te trekken. Drie jaar later veroverden zij Jeruzalem ten koste van gigantische
offers. In dit werk tonen Lehmann en de andere auteurs hoe zich vanaf het begin
religieuze drijfveren, zucht naar avontuur, handelsbelangen en machtsintriges tot
een onontwarbare knoop verenigden. Talrijke illustraties en verduidelijkende kaarten
maken deze geschiedenis over de Kruisvaarders voor de lezer nog interessanter.
L.L.S. Bartalits
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Alan Palmer, Metternich. Der Staatsmaan Europas.
Claassen Verlag, Düsseldorf, 1977, pp. 486, DM. 38.
Raoul Auernheimer, Metternich.
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, pp. 352, DM....
Friedrich Heer, Das Heilige Römische Reich.
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, pp. 446, DM. 8,80.
Conte Corti, Elisabeth van Österreich.
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, pp. 508, DM. 8,80.
Paul Sethe, Deutsche Geschichte im letzten Jahrhundert.
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, pp. 511, DM. 8,80.
Vanaf begin van de Twintigste eeuw verkeerde de Habsburgse Monarchie in een
crisissituatie: de Monarchie leek af te brokkelen. Bovendien scheen de klasse die
het buitenlands beleid bepaalde, de hogere aristocratie, als nooit te voren bedreigd
te worden door sociale revolutie. Sinds 1912 was het duidelijk dat Servië, gesteund
door Rusland, de Habsburgse Monarchie de heerschappij in Centraal- en
Zuid-Europa betwistte. De Servische uitdaging werd het symbool van de wrijvingen
die de Donaumonarchie ondervond van de verschillende Slavische volkeren. Er
werd steeds luider om oorlog met Servië geroepen. Als catalysator fungeerde de
moordaanslag op Franz Ferdinand in juni 1914.
L.L.S. Bartalits

Hans Küng, Wegwijzers naar de toekomst
Gooi & Sticht, Hilversum, 1977, 182 blz., f 18,90
De uitgever heeft een aantal artikelen van Hans Küng gebundeld, stammend van
1967 tot 1976. De grote kracht van Küng voor de theologische niet-vakman is de
warmte en het elan waarmee deze auteur de vraagstukken aanpakt. Men hoeft het
echt niet tot in details eens te zijn met alles wat hij zegt, om toch verrijkt te worden
door de vaak originele benadering. Waardevolle geestelijke lectuur.
R.S.

Gerd Hamburger, Verfolgte Christen. Berichte aus unser Zeit
Verlag Styria, Graz, 1977, 352 pp., DM. 29,80, OS 198
Tweeënvijftig korte levensbeschrijvingen en vier kleine overzichten per werelddeel
laten zien hoe nog steeds, en meer dan ooit tevoren, de vervolging van de christelijke
kerken en haar gelovigen een realiteit is, terwijl in dit ‘moderne martyrologium’ tevens
duidelijk wordt, hoe in de laatste dertig jaar talrijke christenen tot het geven van een
geloofsgetuigenis zijn gekomen, die met geen rationalistische of humanistische visie
te funderen is.
De keuze bij het samenstellen van dit martelarenboek is zeer ruim: zowel van
gestorven of vermoorde als van nog levende gelovigen van katholieke, protestantse
als orthodoxe confessie; van hoge kerkelijke leiders tot eenvoudige gelovigen, van
slachtoffers van atheïstische en communistische regimes tot getuigen van het geloof
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en de mensenrechten in repressieve tolerante dictaturen naar Afrikaans,
Zuidamerikaans en Koreaans model.
In het belijden van hun levensovertuiging met alle consequenties vandien wordt
aannemelijk beschreven hoe deze slachtoffers getuigen zijn van mensenrechten
die onverwoestbaar zijn. De schrijver is duidelijk geëngageerd bij het samenstellen
van de objectieve feiten. De stijl is levendig en uitermate leesbaar. Het geheei is
uitermate geschikt tot het bevorderen van de aandacht voor een markant christelijk
profiel, dat soms even wereldvreemd is als de wereld godsvreemd.
G. Wilkens

Stephen Clissold, The Wisdom of the Spanish Mystics
Sheldon Press, London, 88 pp., £1,50
De auteur, bekend om ander werk van populariserend karakter op het gebied van
de Spaanstalige cultuur, heeft in dit typografisch zeer aantrekkelijke werkje een
aantal teksten en uitspraken van grotere en kleinere Spaanse mystici samengevat
en in 149 los van elkaar staande stukken weergegeven, als ware het een boek met
aforismen. In een korte inleiding gaat hij in op leven en werk van de diverse
schrijvers. Voor wie geen bezwaar heeft tegen de stereotype inleiding tot ieder
fragment (‘Master Ramón declared that:’, ‘St. John of the Cross warned:’, ‘St. Teresa
used to say:’, etc.) en geen Spaans kent, een interessant boekje.
J. Lechner

Literatuur
Willy Spillebeen, De vossejacht
Davidsfonds, Leuven, 1977, 285 pp., BF. 210
Deze roman met de ondertitel ‘een dodenboek’ is met zeer grote zorg geconstrueerd,
maar door de sterke epische vaart wordt men zich daarvan maar pas na de lectuur
bewust. Het hoofdpersonage, Jaak Tantasis (associaties met Tanta-
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lus en Thanatos dringen zich op), is een gekweld man, de enige overlevende
uiteindelijk uit een landbouwgebied ergens in West-Vlaanderen dat na de tweede
wereldoorlog onteigend en ontvolkt werd om er een groot munitiedepot met
bijbehorende kazerne te kunnen oprichten. In het begin van het boek treffen we een
totaal ontredderde Jaak Tantasis aan. Onmiddellijke aanleiding tot zijn psychische
instorting is de dood van zijn vader, waarvan de omstandigheden pas in de epiloog
onthuld worden. De diepere oorzaken worden beetje bij beetje blootgelegd via de
verhalen van streekbewoners, gestorven vrienden en familieleden van Jaak, die elk
hun visie op het verleden geven dat Jaak gemaakt heeft tot een getraumatiseerd
mens. Het motief van de vos, aanwezig in de titel, is een symbolische leidraad die
doorheen het hele boek loopt. De typische vosse-eigenschappen: intelligentie,
sluwheid, behendigheid en onafhankelijkheid, zijn ook in verschillende combinaties
de karaktertrekken van de vertellers in dit boek. Het is een weefsel van
oorlogsherinneringen, persoonlijke psychologische problematiek en sociale
milieuproblematiek. Een weefsel van bijzondere kwaliteit zowel wegens het verhaal
als de vorm.
J. Gerits

Kunst
G. De Landtsheer, Rubens
Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam, 1977, 96 blz., geïll., BF.
275/f 18,50
Een prettige inleiding op het leven en het oeuvre van P.P. Rubens begeleidt een
reeks gecommentariëerde kleurplaten en afdrukken van etsen en tekeningen. Samen
vormen zij een verantwoord beeld van Rubens' picturale werk. De tekst is vrij ongelijk
en soms teveel aan andere auteurs verschuldigd. Ook na het Rubensjaar zal dit
handige boek nog vaak ter hand genomen kunnen worden. Daarom verdient het
ruime verspreiding.
J.F. Du Bois

Heinricht Hüning, Gestalten mit Holz
(DuMont Kunsttaschenbücher, 49), DuMont Buchverlag, Köln, 164 pp.,
(135 afb.), DM. 12,80.
De auteur heeft in dit handig boekje alles samengevat wat je weten moet, als je
belangstelling hebt voor houtbewerking: hij leert je de soorten, de werkinstrumenten,
de technieken voor de onderscheiden uitvoeringen, de mogelijke vormgevingen.
Nuttige kennis bij de beoordeling van houtwerk; dienstig vooral om de zelf-creativiteit
in deze kunsttak te bevorderen.
J.F. Du Bois

Cottie Burland, Gefiederte Schlange und Rauchender Spiegel, Götter
und Schicksalsglaube im alten Mexico, Fotobilder Werner Forman
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Herder Verlag, Freiburg, 1977, 128 pp. C. Burland is 36 jaar lang aan het British
Museum verbonden geweest als de grote autoriteit inzake de precolumbiaanse
culturen van Midden- en Zuid-Amerika. De titel van zijn boek laat al vermoeden hoe
krachtig hij deze uitgebreide stof weet te synthetiseren. Geschiedenis en religie zijn
hier nauw in elkaar verweven. Quetzalcoatl, de Geverderde Slang en Tezcatlipoca,
de Rookafgevende Spiegel zijn de twee antagonisten van dit boeiend en fascinerend
epos. Geverde Slang was de naam voor de koning der Tolteken, vereenzelvigd met
de opperste godheid van hun mythologie. Hij had zich ooit aan een andere godheid
vergrepen en om die schuld uit te boeten was hij vrijwillig in ballingschap vertrokken.
Maar eens zou hij terugkeren! Rookafgevende Spiegel was de hoofdgod der Azteken,
een volk dat de Tolteken onderwierp. Onmiddellijk stoot men op de verweving van
geschiedenis en mythologie. Dat de astrologische berekeningen van het tijdstip
waarop Gevederde Slang zou terugkeren, samenviel met de ontscheping van de
Spanjaard Cortès was het grote, magisch-religieuze drama van de laatste koning
der Azteken, Montezuma. Meteen liggen de elementen voor waaromheen Burland
zijn cultuurgeschiedenis van Mexico heeft opgebouwd. Zo weet hij de lezer een
helder inzicht bij te brengen in alle behandelde thema's: de volkeren, de goden en
de mythologie, de rituelen, de astrologie, het dagelijks leven, de woningbouw, het
verloop van de geschiedenis. Werner Forman zorgde voor prachtige en zeer
suggestieve kleurfoto's. Een uitstekende inleiding op de cultuur van Mexico. Met
belangstelling kijken we uit naar de volgende delen van deze reeks Echo der Oude
Culturen.
J.F. Du Bois
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Aubrey Beardsley, Zeichnungen, mit einer Einführung von Hans H.
Hofstätter
(DuMont Taschenbücher, 48), DuMont, Buchverlag, Köln, 1977, 185 pp.
(140 ill.), DM. 9,80
Twee kunstenaars hebben in de tweede helft van de 19e eeuw de tekenkunst nieuwe
creatieve mogelijkheden weten te geven. In Frankrijk voerde Toulouse-Lautrec de
poster op tot een kunstgenre; in Engeland heeft Beardsley vooral voor een
vernieuwing in de boekverluchting gezorgd. De groeiende belangstelling voor de
Modern Style heeft natuurlijk ook weer aandacht gevraagd voor deze jong gestorven
meester van de lijn. Dit boekje haalt het op zovele recente publikaties over Beardsley
door de overzichtelijke keuze tekeningen die de volledige produktie overspant,
zonder iets weg te laten, zonder ook verkeerdelijk de accenten te uitsluitend op één
element, meestal de erotiek, te leggen. Hofstätter schetst Beardsleys leven, zijn
artistieke evolutie en weet smaakvol en met inzicht de tekeningen te ontleden en
te beoordelen.
J.F. Du Bois

Alfred Kubin, Aus meinem Leben, mit 73 Zeichnungen, herausgeg. von
Ulrich Riemenschmidt
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1977, 222 pp., (geïll.), DM.
6,80
Ondanks zijn contacten met de Duitse expressionisten is A. Kubin (1877-1959) een
fantastisch kunstenaar geweest, geestesgenoot van Piranesi, Odilon Redon, Goya
zelfs. N.a.v. de honderste verjaardag van zijn geboorte geeft Riemenschmidt een
reeks teksten uit Kubins geschriften die samen een soort autobiografie vormen.
Kubins gevoelsleven, zijn emotionele ervaringen en reacties op gebeurtenissen
liggen uiteraard aan de basis van zijn beelding: zijn dromen en nachtmerries, zijn
spookfiguren en dreigende monsters. Tussen taal en beeld, tussen bekentenissen
langs het woord om en de knappe, aangrijpende tekeningen ligt onloochenbaar een
verband. Daarom is het literaire werk van Kubin de sleutel tot de interpretatie van
zijn plastisch oeuvre. Deze anthologie kan op brede schaal dienstig zijn.
J.F. Du Bois

Udo Kultermann, Die Neue Formen des Bildes.
3
Verlag E. Wasmuth, Tübingen, 1975 , 195 pp. (geïll), DM. 98, Kultermann behoort tot die kleine groep auteurs die de ontwikkeling van de
hedendaagse plastische kunst nauwgezet volgen. Zijn publikaties over sculptuur,
over ‘Leven en Kunst’ waarin hij vooral de fenomenen happenings en performances
behandelde, over het hyperrealisme blijven nog steeds de best gedocumenteerde.
In deze heromgewerkte uitgave hangt hij een beeld op van de metamorfosen die
de kunstvormen in de laatste decennia hebben gekend: van abstract expressionisme
tot het fotorealisme. Geen historische schets, eerder een uitdiepen en verklaren
van stromingen b.m.v. een reeks themata: mensenbeeld, portret, beeld, figuur, kleur,
licht, beweging e.d.m. Een methode die de auteur steeds handig weet te hanteren
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en een duidelijke omlijning van een kunstgebeuren mogelijk maakt zonder die vanuit
een vooropgezette esthetica te interpreteren. Zo gelukt hij erin ‘die Gegenwart in
ihrer Komplexität und Vitalität zu erfassen’. Een uitstekende synthese, vooral wegens
de rijkdom aan illustratiemateriaal. Een verzorgde lijst bondige levensschetsen van
de besproken artiesten sluit het werk af. Vrij volledig. Al blijf ik overtuigd dat
Kultermann niet genoeg oog heeft voor het neo-expressionisme. F. Bacon, Dado,
Erro zijn wel vermeld, maar waar blijven Velikovic, Pas, Bervoets of zelfs Roel
D'Haese?
J.F. Du Bois

Edward Quinn, Picasso, Foto's von 1951-1972
(DuMont Kunsttaschenbücher, 53), DuMont Buchverlag, Köln, 1977, 147
pp., (geïll.), DM. 9,80
Evenals Brassaï heeft Quinn, jarenlang de officiële fotograaf van Picasso, de mens
en de artiest in zijn privé-leven kunnen benaderen. Een fotoboek als dit wordt een
beeldbiografie die ons meer leert over Picasso dan over zijn werk of zelfs zijn manier
van werken. De belangstelling verschuift van het oeuvre naar de individuele mens
en zijn dagelijkse gedraging. Een gevolg van de 19e eeuwse belangstelling voor
het leven van een artiest als mogelijke (soms voornaamste) bron voor de
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interpretatie van diens werk. Ik wil me toch wat hoeden voor de stelling dat een
kunstwerk alleen maar de ‘allerindividueelste expressie...’ is. Ondertussen is dit
genoeglijk fotoboek een document meer over het fenomeen Picasso.
J.F. Du Bois

Paul Vogt, Der Blaue Reiter, Sammelband, Ausstellungen, Künstler,
DuMont Kunstasschenbücher, 47), DuMont Buchverlag, Köln, 1977, 87
ill., waarvan 20 in kleur), DM. 9,80
Eindelijk een oorspronkelijk essay over Der Blaue Reiter, de groep Duitse
expressionisten - vooral F. Marc en W. Kandinsky - die tussen 1910 en 1914
München tot een internationaal kunstcentrum maakte. Vogt is wellicht de meest
betrouwbare kenner van die periode: hij beschrijft de diepere aandrift van deze
kunstenaars die zich bewust van het naturalisme hadden afgezet op zoek naar meer
geestelijke beleving van ons bestaan. Verder wordt de historische context geschetst,
de invloeden (vooral Les Fauves en Delaunay), de oprichting van het jaarboek, de
persoonlijkheid van de kunstenaars, hun werk en tenslotte de droeve ondergang
van deze stroming door het losbarsten van Wereldoorlog I. De auteur heeft aan zijn
historisch essay een aantal documenten toegevoegd, geschriften en manifesten
van en om de leden van Der Blaue Reiter; zij vervolledigen het beeld van deze
beweging. Zonder dit essay kan men het niet meer stellen wanneer men het over
Der Blaue Reiter hebben wil. Zelfs een klein, goedkoop boekje over kunst kan zeer
kostbaar zijn.
J.F. Du Bois

Raymond Bloch, Die Kunst der Etrusker
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, dritte Auflage
1977, ill. kl. en wit-zw., 104 pp.
Bloch is één der grondleggers geweest van de huidige etruscologie. Deze publicatie,
die uit het frans werd vertaald en aan haar derde oplage toe is, geeft een bevattelijke
synthese van wat wij in de laatste eeuw aan kennis over de Etrusken, hun
beschaving, kunstwerken, zeden en levensopvattingen of religie hebben verzameld.
De vele illustraties en de prachtige kleurplaten brengen ons in de ban van deze
fascinerende cultuur die vooral om haar vormgeving zo modern aandoet. Een
prachtige inleiding die tot verdere studie aanzet; die een uitnodiging tot een bezoek
aan Midden-Italië lijkt te zijn.
J.F. Du Bois

Carl Nordenfalk, Keltische en Angelsaksische miniaturen
Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 127 blz., 48 kleurill.
De ontwikkeling van de miniaturen is één der boeiendste avonturen uit de
geschiedenis van de westerse kunst. Klassiek gevormd, beïnvloed door Athene,
Rome, de Renaissance, hebben de meeste kunsthistorici in het verleden
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onvoldoende belang gehecht aan de inbreng van de Keltische (Gallische) vormen.
Deze werden vaak als louter decoratieve elementen beschouwd, die op een klassiek
patroon zouden zijn geënt. In de laatste decennia is dit standpunt vrij algemeen
verlaten. Er is een andere duiding die meer opgang maakt. Vlechtwerk,
plantenfriesen, dierornamenten worden nu gezien als uitdrukkingsvormen van een
existentiegevoel dat diepe wortels heeft in voorchristelijke cultuurtradities. Zij
vertolken een kosmisch gevoel, een verbondenheid met de levenskrachten van de
natuur. De spontaneïteit haalt het op de klassieke, vrij rationele traditie. Door dit
voor-christelijk denken komen de westerse miniaturen, die reeds een uitgesproken
tendens tot abstrahering vertoonden, dank zij de Keltische invloed, tot een geniale
doorbraak: een harmonisch samengaan van constructieve beheersing en
mysterievolle verbeeldingskracht. De prachtig weergegeven reeks miniaturen biedt
een unieke gelegenheid om de zinnenstrelende wereld en de diepere belevingen
van de Keltisch-Angelsaksische kunst te leren kennen en te genieten. Deze uitgave
is een deel van een serie boeken gewijd aan de kunst der miniaturen. Wij kijken
met spanning uit naar de volgende delen.
J.F. Du Bois
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Fabar, H., Jonge volwassenen. Gooi & Sticht, Hilversum, 1978, 78 blz.
Linskens, Roger, Wat 'n leven! Mannen en vrouwen in de middeleeuwen. De
2

Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1978 , 207 blz., ill., BF
395, f 28,90.

Sociale wetenschappen
Albinski, M., Onderzoek en actie. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1978, 220
blz., f 28,-.
Douben, Prof. Dr. N.H. e.a., Maakbaarheid van onze samenleving. (Annalen
van het Thijngenootschap), Ambo, Baarn, 1978, 77 blz.
Illich, Ivan, Grenzen aan de geneeskunde. Het Wereldvenster, Baarn, 1978,
319 blz., f 24,50.
Wallerstein, I., Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Uitg. Heureka,
Nieuwkoop, 1978, 470 blz., f 59,50.
Wiesel, Elie, Een jood vandaag. Gooi & Sticht, Hilversum, 1978, 208 blz.
Zuthem, Prof. Dr. H.J. van, Macht en moraal in arbeidsverhoudingen. Van
Gorcum, Assen/Amsterdam, 1978, 188 blz., f 23,90.

Geschiedenis
Brown, Archie and Michael Kaser, The Sovjet Union since the Fall of Krutshev.
2

McMillan, London, 1978 , 351 pp., £4,95.

Politiek
Davidsen, Stef, Beeldenstorm. De ontwikkelingen van de politieke strijd
1965-1975. Van Gennep, Amsterdam, 1978, 176 blz., f 29,50.
Wertheim, W.F., Indonesië: van vorstenrijk tot neo-kolonie. Boom,
Meppel/Amsterdam, 1978, 276 blz., f 29,50.

Wijsbegeerte
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Albright, Daniel, Personality and Impersonality. The University of Chicago
Press, London, 1978, 320 pp., £12.95.
Dalen, D. van, Filosofische grondslagen van de wiskunde. Van Gorcum,
Assen/Amsterdam, 1978, 122 blz., f 24,50.
Debrock, Prof. Dr. G., De natuur: filosofische variaties. Ambo, Baarn, 1978,
151 blz., f 22,50.
Hegel, Georg W.F., Het wetenschappelijke kennen. Boom, Meppel/Amsterdam,
1978, 140 blz., paperback f 19,50, krt. f 28,-.
Hume, David, Het menselijk inzicht. Boom, Meppel/Amsterdam, 1978, 218 blz.,
f 29,50.
Jaspers, Karl, Notizen zu Martin Heidegger. Piper & Co. Verlag, München,
1978, 342 pp., DM. 39,80.
Kunneman, H. e.a., Wetenschap en ideologiekritiek. Boom, Meppel/Amsterdam,
1978, 204 blz., f 25,-.
Lamettrie, De mens een machine. Boom, Meppel/Amsterdam, 1978, 109 blz.,
f 17,50.
Popper, Karl R., De groei van kennis. Boom, Meppel/Amsterdam, 1978, 253
blz. f 35,-.
Vos, Dr. H. de, Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
2

Wereldvenster, Baarn, 1977 , 220 blz., f 29,50.
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Dicke/Bouma, De wereld kan alleen maar kleiner worden. Zomer & Keuning,
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Miscellanea
Kernvraag 65, De krijgsmacht: zo goed en zo kwaad. Geest. Verzorging
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binnenkant achterplat

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 te 's-Hertogenbosch. Publiceerde een groot aantal boeken.
Adres: Flaas 5, Den Dungen.
Mr. P.P.C.H. van de Voort, geboren 1915. Studeerde aan de Technische Hochschule
te Aken en rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Is advocaat op de Nederlandse
Antillen. Verblijft thans in Nederland.
Adres: Dr. Froweinweg 1a, Eys - Wittem (L.).
Prof. dr. Antony Hewish, geboren 1924. Studeerde te Cambridge, werkte onder de
Tweede Wereldoorlog mee aan de uitbouw van de radar, promoveerde te Cambridge
in 1952, doceerde er fysica en radio-astronomie. Hij is lid van de ‘Royal Society’ en
van de ‘Royal Astronomical Society’. Kreeg de Nobelprijs voor fysica in 1974.
Adres: redactie.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Is hoogleraar aan het Rijksuniversitair
Centrum te Antwerpen en docent theaterwetenschap aan de Universitaire Instelling
Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B-2520 Edegem.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker aan ‘De
Nieuwe’, ‘Dietsche Warande en Belfort’, ‘De Vlaamse Gids’; leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne.
A.H. Waalwijk, geboren 1952. Was beeldend kunstenaar, exposeerde in Amsterdam
en Arnhem. Studeert aan een lerarenopleiding.
Adres: Nieuwe Uilenburgerstraat 1A, Amsterdam.
Dr. N.L. Dodde, geboren 1932. Studeerde pedagogische wetenschappen aan de
Rijksuniversiteiten te Utrecht en te Leiden. Promoveerde in 1968 te Leiden op ‘Het
Rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek’. Hij is als wetenschappelijk
hoofdmedewerker verbonden aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.
Adres: Rhijnvis Feithlaan 8, Den Haag.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg.
Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Henk Jans s.j., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie; 1959-1961 assistent
geologie aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
methode en kritiek van de wetenschappen. Was van 1973 tot 1977 hoofdredacteur
van Streven - België.
Adres: Kardinaal Mercierlei 11, B-2600 Berchem.
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Drs. P. Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
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D.A. Seeber, Bidden in deze tijd: crisis en kansen. Gesprek met J.B.
Metz. 867
Is de moeite die de westerse mens en christen thans met bidden heeft, een
specifieke, met onze maatschappelijke en kerkelijke leef- en spreekwijzen verbonden
gebedscrisis? Of biedt ook die situatie nieuwe kansen voor het gebed? Welke
hinderpalen dienen opgeruimd, welke nieuwe of oude perspectieven opengebroken
te worden? Op oorspronkelijke en indringende wijze is J.B. Metz, de Münsterse
hoogleraar in fundamentele theologie, op deze vragen ingegaan zoals ze hem door
D.A. Seeber werden voorgelegd.

P. Pelckmans, Bruno Bettelheim: een psychotherapeut over
kindersprookjes. 876
Bruno Bettelheim, een great old man van de Amerikaanse psychotherapie, heeft,
mede door zijn therapeutische praktijk, het sprookje opnieuw ontdekt. Wat men vaak
aan het sprookje verwijt - het optimisme en het zogenaamde gebrek aan realisme
- acht hij juist bijzonder goed aangepast aan de eigen-aardige ontwikkeling van het
kind naar de volwassenheid. Toch blijkt het sprookje (veel) ouder te zijn dan de
boeiende interpretatie ervan, die Bettelheim uiteraard binnen de huidige
maatschappelijke en familiale context situeert.

Yvan Lebrun, Vroegtijdige meertaligheid. 887
Brengt vroegtijdige meertaligheid eerder nadelen dan voordelen met zich mee voor
de ontwikkeling van het kind? Dat blijkt ook onder vaklui een uitermate controversiële
kwestie te zijn. De auteur betwist de gegrondheid van de veelal negatieve
appreciaties en betoogt dat vroegtijdige meertaligheid het taalvermogen op gunstige
wijze beïnvloedt en verrijkt, als maar een aantal - vrij strikte - voorwaarden in acht
worden genomen.
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H.M.J. van den Bosch en A.G.J. Dietvorst, Het Verre Oosten en het
‘nabije’ Westen. 900
In de moderne geografiebeoefening heeft men de laatste decennia steeds meer
aandacht gekregen voor het vraagstuk van de ruimteperceptie. Daarmee wordt de
wijze bedoeld waarop mensen de hen omringende ruimte ervaren en vastleggen in
een zogenaamde mentale kaart. De perceptie van de omgeving is van grote invloed
op het ruimtelijk handelen van de mens. De auteurs geven een schets van deze
ontwikkeling in het geografisch denken. Zij illustreren de werking van het persoonlijk
ruimtebeeld aan de hand van een onderzoek naar het wereldbeeld van een groep
Nijmeegse geografiestudenten. De uit ander onderzoek bekende verschijnselen
van onder- of overschatting van omvang en afstand wordt ook in dit
onderzoeksmateriaal aangetroffen.

F. Boenders, Robert Jungk: over en tegen kernenergie. 915
Wetenschapsjournalist R. Jungk, vooral bekend om zijn haast profetische
verkondiging van de ‘toekomst’ die dank zij de wetenschap ‘reeds begonnen was’,
is overgestapt naar het kamp van de tegenstanders van de kernenergie. Zijn
voornaamste bezwaren gelden de te langdurige en te uitgebreide gevolgen van een
radio-actieve besmetting en de ongewenste maatschappelijke en politieke
neveneffecten van de vereiste veiligheidsmaatregelen. Meer een persoonlijke visie
op de problemen, met bepaalde affirmaties die beslist voor betwisting vatbaar blijven.

L.L.S. Bartalits, Politieke veranderingen in Hongarije. 927
Economisch is Hongarije opmerkelijk vooruit gegaan, maar dit leverde sinds 1973
ook problemen op. De arbeiders profiteerden te weinig van de vooruitgang. Zo kreeg
de politiek weer de overhand op de economie: twee belangrijke personen, die de
vooruitgang mede mogelijk hadden gemaakt, werden verwijderd. Toch betekent dit
geen terugkeer naar de situatie van vóór 1968. Dat zou niet meer mogelijk zijn.

Paul Casparie, De Skinner in ons eigen hart. 938
Skinner is de man die het menselijk gedrag verklaart in termen van stimuli, responsen
en reflexen. Wij moeten niet te gemakkelijk denken dat dit een simplisme is. De
mens zonder inhoud, zonder eigenschappen, zonder essentiële kern is een vaste
verschijning geworden in literatuur en sociologie. De auteur gaat op dat gevaarlijke
verschijnsel nog nader in.

Streven. Jaargang 31

867

Bidden in deze tijd: crisis en kansen
1
Een gesprek met Johann Baptist Metz
D.A. Seeber
S: Over bidden wordt de laatste tijd nog wel een en ander geschreven, maar niet
veel gesproken; er wordt nauwelijks nog over gepreekt. Is gebed dan niet zo
belangrijk voor Kerk en theologie, of wordt hier een crisissituatie verdrongen?
M: Op die vraag kun je moeilijk een bevredigend antwoord geven als je ze direct
toespitst op het gebed of de gebedspraktijk zelf. Ongetwijfeld is er zo iets als een
heimelijke verdringing aan de gang. Kerk en vroomheid blijken zich onderworpen
of aangepast te hebben aan bepaalde maatschappelijke vanzelfsprekendheden die
in mijn ogen werken als ‘hinderpalen voor het gebed’, als Gebetsverbote werken.
Er zijn in onze maatschappij van die vanzelfsprekendheden die wij diep in ons
onderbewustzijn opnemen en die daar werken als verbodsbepalingen of taboes. Er
bestaat b.v. zo iets als een treur- of rouwverbod. Niemand heeft dat ooit
uitgevaardigd, maar het werkt er des te hardnekkiger om. Bidden echter is ook taal
van rouw en verdriet, het wil rouw en verdriet niet verdringen, maar toelaten in een
samenleving waarin op rouw en verdriet een taboe ligt. Een ander voorbeeld: er ligt
in onze maatschappij een taboe op schuld: we proberen die altijd te verzachten, we
proberen de vrijheid te halveren, successen laten we tellen, falen en schuld schuiven
we af op het milieu, de natuur, enz. Bidden is echter: schuld niet verdringen, maar
ze dragen en standhouden tegenover de afgronden van het schuldig en ongelukkig
bewustzijn. In die zin ‘verbiedt’ onze zogenaamde burgerlijke maatschappij het
bidden nog voordat iemand er een poging toe onderneemt.
Een ander voorbeeld kan dat nog verduidelijken, het brengt ons nog dichter bij
het bidden. Er bestaat bij ons toch ook een soort ‘liefde-verbod’. Onze maatschappij
is in sterke mate een ruilmaatschappij. Wat geen tegenwaarde oplevert, heeft geen
waarde. Dingen waarvoor je letterlijk niets terugkrijgt - vriendelijkheid, dankbaarheid,
droefheid, enz. - worden aldus ont-

1

Dit vraaggesprek is overgenomen uit de Herder Korrespondenz, Monatshefte für Gesellschaft
und Religion, Jrg. 32 (3) maart 1977, pp. 125-133. Gesprekspartner was D.A. Seeber. De
tekst werd om technische redenen ingekort.
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kracht, verdrongen, waardeloos gemaakt. En dat zijn nu juist allemaal uitgangspunten
voor en toegangswegen tot bidden, grondhoudingen van de mens die bepalend zijn
voor zijn vermogen tot bidden. Waar die houdingen door de maatschappij verlamd
worden, is ook het gebed tot een kwijnend bestaan veroordeeld.

Wat is de rol van de Kerk daarin? Dreigt ‘de koele, administratieve sfeer in een
overgeorganiseerde Kerk’ (Kard. König) haar eigen gebedssfeer niet te vernietigen?
De Kerk zou door haar praktijk de dwang van die maatschappelijke
vanzelfsprekendheden en taboes moeten doorbreken. Maar de overdreven
bureaucratisering van het kerkelijk leven maakt dat de Kerk niet meer zo gemakkelijk
als een herinnerings- of verhaalgemeenschap wordt ervaren. Juist van daaruit
ontstaan de enorme moeilijkheden die individuele gelovigen ondervinden om zich
met die kerkelijke gemeenschap te identificeren.
De vraag naar het gebed is voor mij daarom eigenlijk altijd een vraag naar de
plaatsen waar gebeden wordt, en dan bedoel ik naar de levende
gebedsgemeenschappen, onder de wijde mantel van de grote Kerk, die de Kerk
van Christus tot een Kerk van gebed maken.

Dreigt het gebed niet ‘geïnstitutionaliseerd’ te worden, een gebeuren dat alleen nog
door dé Kerk georganiseerd kan worden? Persoonlijk gebed wordt dan verwaarloosd,
of het verkommert.
Dat het gebed wel eens te veel ‘georganiseerd’ wordt, is juist. Maar dat is ook te
verklaren door het besef dat in onze ruilmaatschappij bidden zo problematisch is
geworden. De Kerk trekt het bidden tot zich, omdat zij de enkeling in deze
samenleving veel minder dan vroeger tot bidden in staat acht. Wel loopt zij het
gevaar, door de aard van haar kerkelijk bidden, de mens op een bedenkelijke wijze
van zijn onmiddellijke levenssituatie te vervreemden.
Er overheerst namelijk in de Kerk zo iets als een subjectloze en situatieloze
gebedstaal. Die wekt wel de indruk dat ze een bidden voor allen is, maar tegelijk
roept ze de vraag op wie zich eigenlijk nog als subject in dat bidden herkent. Wordt
dat ‘algemene’ gebed niet vaak een soort liefdeloze integratie van juist die mensen
die niet over een eigen taal beschikken, voor wie bidden dus een groot probleem
is en die er misschien het meeste behoefte aan hebben? En bovendien, door een
soort van al te affirmatief en te jubelend bidden sluit ze zich af van de crisissituaties
die de mensen in hun concrete leven doormaken, situaties waartegen ze geen ja
meer kunnen zeggen en die ze nu net niet uit hun gebed mogen weren maar moeten
integreren in hun ja-zeggen tegen God.
Vooral de bijbelse gebedstraditie laat zien dat het ook anders kan. Het
oud-testamentische psalmgebed, het lofgebed, het profetisch gebed waren niet
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zo zelfverzekerd of overaffirmatief. Die overaffirmativiteit is overigens helemaal geen
uiting van echt positieve ingesteldheid of vertrouwen, lijkt mij, maar eerder van
kleinmoedigheid en van het onvermogen om God ook de eigen twijfels toe te
vertrouwen, om het bidden op te vatten als een taal waarin je àlles kunt zeggen, als
je maar probeert het tegen Hem te zeggen.

Is er in de mens van vandaag dan iets veranderd dat hem minder bekwaam maakt
om te bidden?
Zo zou ik het niet willen formuleren. Een antropologisch tekort in de eigenlijke
betekenis van het woord zie ik niet. Maar blijkbaar zien wij van de ene kant nog niet
duidelijk genoeg in, wat in onze maatschappij het bidden in de weg staat en
anderzijds zijn wij ons te weinig bewust van de reële mogelijkheden tot bidden die
juist in de maatschappij van vandaag wel aanwezig zijn. Eén van de heel klassieke
gebedssituaties zien we vandaag de dag weer terugkeren. Ik bedoel de situatie
waarin God gezocht wordt als degene die de mens een naam of, zoals de bijbel
zegt, een gezicht geeft.
De angst om zijn naam, zijn gezicht, zijn identiteit te verliezen in de genadeloze
continuïteit van een anonieme ‘ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid’, de
ervaring van de vernederingen die de zogenaamde vooruitgang ons ondanks alle
beschavingswetenschappelijk beschrijfbare resultaten toch bezorgt, die angst voor
verlies van identiteit spookt in de ziel van de moderne mens. En dat lijkt mij een van
de belangrijkste antropologische uitgangspunten te zijn om weer tot bidden te komen.

Maar hoe direct wordt die situatie ervaren? Wij accepteren die naamloosheid maar
al te graag, als ze ons privé stukje vrijheid maar niet in het gedrang brengt.
De vlucht in de anonimiteit, natuurlijk is er die: een cultuur van lauwhartigheid en
middelmatige gevoelens, een nieuw soort stoïcisme zelfs, dat ons moet pantseren
tegen de bedreigingen van onze identiteit. Wat ik mis, is een gebedscultuur die juist
op een ‘onderbreking’ van die gewoonten gericht is en niet alleen op de feestelijke
sublimatie ervan. Pas dan kunnen wij de heel reële ervaringen waarin onze
vastgeroeste gewoonten en reacties onbarmhartig onderbroken worden - als er zich
dodelijke conflicten, als er zich extreme politieke en persoonlijke risicosituaties
voordoen - ook als biddende mensen het hoofd bieden.

Prof. Dr. Johann Baptist Metz, geboren 1928. Studeerde filosofie en theologie te
Innsbruck en München. Is sinds 1963 hoogleraar in de fundamentele theologie te
Münster. Voornaamste publikaties: ‘Christliche Anthropozentrik’, ‘Armut im Geiste’
(1962), ‘Zur Theologie der Welt’ (1968) en ‘Glaube in Geschichte und Gesellschaft’
(1977).
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Bidden is niet mogelijk zonder gebedstraditie, een traditie die een brug vormt tussen
generaties. Is niet het gezin de ruimte waarin die traditie overgeleverd wordt?
Het is duidelijk dat het gezin als ruimte, als school voor het gebed steeds meer aan
belang inboet en dat wij daarvoor niet zomaar iets anders in de plaats kunnen stellen.
Bidden heeft een zeker potentieel aan vertrouwen nodig, dat buiten de gezinsrelatie
nauwelijks of slechts moeizaam kan worden ontwikkeld. De leemte die daardoor is
ontstaan, wil ik niet onderschatten. Het antwoord daarop moet echter tweeledig zijn.
Vooreerst gaat het in verband met de crisis van het gebed niet in eerste instantie
om de kinderen of de opgroeiende jongeren. Eerst moet men met de gebedscrisis
van de volwassenen in het reine zien te komen. Anders ontaardt de hele religieuze
opvoeding in een louter disciplinaire aangelegenheid: kinderen leren bidden wordt
dan kinderen fatsoen leren.
Anderzijds is een gebedscultuur niet mogelijk als men de ervaringswereld van de
kinderen zelf geen recht laat wedervaren. Daarmee bedoel ik dit. De moderne wereld
heeft zogezegd geen geheimen, geen mysterie meer, ze is technisch zonder meer
reproduceerbaar geworden (dat strekt zich zelfs uit tot de manier waarop en de
dingen waarmee kinderen tegenwoordig nog spelen). Dat is een wereld die helemaal
geen aanknopingspunt voor gebedservaring schijnt te bieden. Voor kinderen en
volwassenen komt het erop aan, samen die wereld te doorbreken.
We mogen de dagdromen, het heimwee van onze kinderjaren niet opgeven en
verraden voor een wereld van louter zakelijke behoeften. Die inkeer tot de eigen
kinderjaren houdt direct verband met de manier waarop Jezus over het bidden sprak.
Bidden heeft in de bijbel vooral iets te maken met kind-zijn. En ik vraag mij af, of
onze christelijke pedagogie niet vaak te kort schiet omdat ze volkomen gedachteloos
de droomwereld van de kinderen verstoort en aldus een vorm van bidden onmogelijk
maakt die in mijn ogen belangrijk is: het willen waarmaken van de nooit in vervulling
gegane dromen, van de nooit beantwoorde vragen uit de kinderjaren. Als we kinderen
willen leren bidden, moeten we dus bij de opvoeders zelf beginnen, maar even
belangrijk is het dat wij de band tussen kind-zijn en bidden niet vernietigen en dat
wij onze kinderen niet van jongs af aan dat soort van berusting en middelmatige
gevoelens aanpraten, die wij dan voor verstand doen doorgaan.

Maar als die wereld van het kind helemaal niet bestaat of al vernietigd is nog voor
ze tot ontplooiing kon komen?
Dat is een kernvraag, die wijst op een fundamentele antropologische crisis van de
christelijke identiteit vandaag. Daar heb ik geen valabel antwoord op. Ook hier
moeten we het tweeledige antwoord van daarnet voor ogen
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houden. We mogen de rijpe ervaring van de wereld van de volwassenen niet
losmaken van de bijna natuurlijk-oorspronkelijke ervaring van de wereld van het
kind. Ik kan mij maar moeilijk een mens voorstellen die die kinderervaringen helemaal
niet zou kennen, niet alleen die vertrouwenservaring, maar ook die heimwee-ervaring.
Natuurlijk zijn er veel kinderen die in ontwrichte gezinnen opgroeien met een van
meet af aan geschokt vertrouwen en een overeenkomstig verstoorde relatie tot de
godsdienst. Of men mensen met een dergelijke verstoorde vertrouwensrelatie via
een gebedsgemeenschap van rijpe mensen tot een op vertrouwen gebaseerde
religieuze relatie kan brengen, dat is een beslissende vraag. De Kerk heeft steeds
geloofd in de ommekeer, de ‘bekering’, van rijpe mensen, van mensen uit alle
mogelijke milieus, met alle mogelijke levenservaringen. Dat is nu nog belangrijker
geworden, nu wij niet meer zo vanzelfsprekend van gezonde kinderervaringen uit
kunnen gaan.

Misschien is het eigenlijke probleem niet, dat vertrouwen en heimwee verloren zijn
gegaan. Mijn vraag is: in hoeverre kunnen menselijk heimwee en vertrouwen de
weg openen voor het meer omvattende en voor de mens vaak tegendraadse
handelen van God?
Dat is waarschijnlijk de beslissende sprong: dat men zijn vertrouwen moet stellen
in iemand door wie men afgewezen, verlaten wordt, al wilde men hem nooit verlaten.
Juist dat was Jezus' gebedservaring. Waar deze crisis zichtbaar wordt, laten alle
gebruikelijke modellen voor het opwekken en stabiliseren van vertrouwen het
afweten. Natuurlijk leert men ook in de intermenselijke relaties leven met crises van
geschokt vertrouwen. Maar ja kunnen zeggen als men oog in oog staat met radicale
hopeloosheid, behoort tot de fundamentele act van het bidden. Zo verstaan, is
bidden niet meer tot een of andere categorie te herleiden. Hoogstens kun je nog
zeggen dat er in de geschiedenis van de mensheid altijd weer mensen zijn geweest
die durfden rebelleren tegen de zinloosheid en ‘vanuit de diepte’ naar God
geschreeuwd hebben.

Zijn die twee extreme stemmingen - vertrouwen en uitzichtloosheid - wel zo typisch
voor onze cultuur? Typischer nog lijkt mij de banalisering van heel het leven en die
staat het gebed nog veel meer in de weg.
De middelmatige gevoelens waarin wij tegenwoordig leven en als verlichte, moderne,
kritische en wetenschappelijk geïnteresseerde mensen onze identiteit uitoefenen,
staan het bidden inderdaad meer in de weg dan alle ervaringen van zinloosheid of
van uitbundig wereldoptimisme. De versluierde apotheose van het banale is ook in
mijn ogen het grootste gevaar. Die banaliteit probeert ons het heimwee, de dromen
die we meedragen, uit het hoofd te praten, ze af te schilderen als verouderde en
overtrokken verwachtingen. Religie kan niet standhouden zonder een hartstochtelijke
kritiek, zonder
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verzet tegen dat soort banaliteit. En in dat verzet moeten we hopen op de solidariteit
van àlle religies. De dag van de banaliteit is zo nabij en de apotheose van de
banaliteit zo universeel, dat alleen een coalitie van de religieuze verbeelding van
alle religies nog kan helpen.

Als we denken aan het onderscheid tussen religie en geloof, is er tegenwoordig
weer een herwaardering van de religie aan de gang, met name van de religie als
cultus. Schuilt daarin toch ook niet het gevaar, dat het handelen waarin de mens
verantwoordelijkheid op zich neemt, opnieuw van het voorplan verdrongen wordt,
dat religie opnieuw als geruststellend, bedwelmend opium wordt gebruikt?
Cultus, als een niet rationeel-doelgerichte vorm van solidariteit - bijvoorbeeld in het
vieren van identiteit ook in solidariteit met de doden - kan niet zomaar worden
opgegeven. Als het christendom, onder de druk van onze rationeel-doelgerichte
wereld, die religieuze cultusdimensie zou opgeven, zou het zijn eigenheid verliezen.
Anderzijds mag het natuurlijk niet zo zijn, dat bidden een substituut wordt voor
persoonlijke verantwoordelijkheid. Het moet - en dat is specifiek christelijk - met
tegenstrijdigheden kunnen leven, het moet uitzichtloze verantwoordelijkheidssituaties
kunnen verdragen. Bidden mag geen ontheffing betekenen van persoonlijke
verplichtingen, het mag geen vervangend handelen of een uitvlucht worden.

In hoeverre is verantwoorde aanvaarding van het leven en inzet voor anderen zelf
als gebed te beschouwen?
Men kan de twee niet uit elkaar halen, er mag geen tegenstelling zijn tussen bidden
en zich uit liefde engageren, maar anderzijds mag het ene ook nooit zonder meer
een alibi voor het andere worden. Dat is juist wat mij het meest van al bezighoudt:
de eenheid van mystiek en politiek, van gebed en strijd. Politiek handelen vanuit de
diepte van het gebed, uiteindelijk vanuit de mystiek van Jezus' lijden, dat is christelijk.

Wordt die lijdensmystiek dan niet dienstig gemaakt aan een bepaald politiek
handelen, aan een politiek program?
Eerst wil ik heel duidelijk stellen dat het lijden van Jezus juist een vorm van lijden
is die men niet als een ‘instrument’ voor wat dan ook kan aanwenden. Als er in de
geschiedenis van de godsdiensten ooit een lijden is geweest waarbij een mens aan
God leed, dan is dat Jezus' lijden. Voor mij tenminste. En dat is nog iets anders dan
een solidair mee-lijden met het ongeluk in de wereld. Maar altijd is het tegelijk ook
de plaats waar Jezus' consequente menslievendheid en zijn inzet voor schuldige
en vernederde mensen geworteld liggen. Dat maakt een christendom mogelijk dat
zich door het samengaan van gebed en strijd niet als een schuimtapijt over alle
pijnlijke tegenstellingen spreidt, maar dat absoluut partijdigheid en strijd
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kent, een strijd weliswaar zonder haat, een strijdend christendom dat juist als zodanig
ook bidt, maar dan niet met de rug naar de lijdende en versmade mensen gekeerd.
De altijd weer terugkerende vraag naar nieuwe gebedsvormen lijkt mij niet zo
belangrijk; belangrijker is volgens mij de vraag: waar moet je gaan staan om te
bidden?

U spreekt van partijdigheid. Maatschappij-kritisch en politiek verstaan?
Partijdigheid binnen de navolging van Christus. Jezus' eisen zijn toch erg partijdig.
Moet er tussen biddende mensen niet zo iets als solidariteit bestaan? Moeten
mensen die samen willen bidden, ook niet veel meer verantwoordelijkheid voor
elkaar hebben dan in onze burgerlijke kerk het geval is? En moeten mensen die
bidden, niet in ieder geval partij kiezen voor diegenen die duidelijk ook Jezus'
voorkeur wegdroegen, de armen en ongelukkigen, die wij instinctief meestal ver
van ons afhouden als wij bidden. Natuurlijk kun je zeggen dat een christen iedereen
recht moet laten wedervaren. Maar ik kan niet op dezelfde manier christen zijn
tegenover iedereen. Daar is bijvoorbeeld dat simpele, maar eigenlijk ongehoorde
woord van Jezus: ‘wanneer iemand u op de linker wang slaat, keer hem dan ook
uw rechter toe’.
Dat is een woord dat mij vaak kwelt en alle mogelijke vragen oproept. Jezus zegt
niet: ‘wanneer gij ziet dat men iemand op de rechter wang slaat, zeg hem dan dat
hij ook zijn linker wang moet aanbieden’. Ik ben toch niet alleen verantwoordelijk
voor wat ik iemand anders aandoe of niet, maar ook voor wat ik aan anderen laat
gebeuren of niet gebeuren.

De manier waarop wij over God denken is natuurlijk bepalend voor de manier waarop
wij over bidden denken. Nu schijnt het echter zo te zijn, dat wij, als kinderen van de
Verlichting, gemakkelijker klaarkomen met een gedachtelijke God dan met een
persoonlijke God, een God die werkzaam is in de mens, in de wereld, in de
geschiedenis, een Persoon met wie je in dialoog kunt treden.
Het is mij nooit moeilijk gevallen een biografie van God voor waarschijnlijk te houden.
Maar inderdaad, God als persoon is tegenwoordig een groot probleem. Daarover
wordt apologetisch gesproken en geschreven en telkens weer probeert men het te
verduidelijken. Alleen geloof ik dat men met deze vraag geen stap verder komt,
zolang men ervan uitgaat dat mensen eerst een onpersoonlijk Godsbeeld hebben
en dat men dat beeld achteraf persoonlijk moet profileren. We zitten hier met een
hardnekkig vooroordeel: wat concreet is, ruikt naar mythologie; wat abstract is, kan
niet van mythologie worden verdacht. Volgens mij is het net andersom. Dat is geen
trucje, maar een ander perspectief. Ik kan het Oude en het Nieuwe Testament lezen
als een mystiek-politieke biografie, waarin de geschiedenis van God en die van de
mensen ineengevlochten liggen. Die biografie van God -
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dus ook zijn gelaat - is dan geen deductie, geen projectie, maar de noodzakelijke
voorwaarde om ook aan mensen, met hun oeroude angsten en kwellingen, een
eigen levensgeschiedenis te geven, àlle mensen, ook diegenen aan wie door geweld
en onderdrukking zo'n geschiedenis onthouden wordt.
Daarmee keer ik het uitgangspunt om. De bijbel spreekt antropomorfisch over
God, stelt God voor in mensengedaante, schrijft dus een stuk biografie van God.
Vele theologen zijn daar bang voor, maar voor mij is dat de zekerste waarborg dat
wij mensen niet op een bepaalde dag ons eigen subject-zijn, ons zelf-zijn tenslotte
ook maar voor een antromorfisme gaan verslijten. In onze evolutionistisch getinte
wereld zijn er tendensen genoeg die erop wijzen dat de ‘biografie van de mens’
langzaam maar zeker uitgehold wordt; de mens kan gedresseerd worden tot een
dier dat zich aan om het even welke situatie aanpast, tot een feilloos functionerende
machine.
Ik geloof dat juist een biografisch Godsbeeld het meest kritische Godsbeeld is,
dat het beste standhoudt tegen de verwachtingen van de verlichte mens, veel beter
dan een of ander abstract Godsbeeld, dat juist omdat het abstract is, het gevaar
loopt antropomorf te zijn in de slechte betekenis van het woord.
Misschien leef ik in een verkeerde wereld, maar dat is mijn uitgangspunt. Ik vergeet
daarbij niet dat het christendom zelf zo'n onpersoonlijk Godsbegrip in de hand heeft
gewerkt. Uit angst voor de Verlichting heeft men bijvoorbeeld al het narratieve uit
de verkondiging gebannen, men heeft er ‘vertelseltjes’ van gemaakt die goed zijn
voor kinderen. En zo is een christendom ontstaan dat juist lijdt aan hetgeen het
wilde bestrijden. Een ondialectisch verstaan van de Verlichting heeft ons ertoe
gebracht, het dramatische en het biografische uit ons Godsverstaan te bannen of
in ieder geval voor simpele en niet verlichte geesten te reserveren.

Een laatste vraag. Men klaagt veel over onze religieuze taalarmoede. Zit daarachter
niet een gebedsarmoede?
Taalarmoede in het religieuze! Ik geloof dat men eerder op het tegenovergestelde
gevaar moet wijzen. Wij lijden veel meer aan een soort taalwoekering, aan een
taalinflatie. We praten er maar onbekommerd op los, meestal achter gesloten deuren
en dichte gordijnen.
Het zou goed zijn als wij weer met wat meer sprakeloosheid konden leven. Maar
wij zijn aan het praten geslagen als iemand die door het bos loopt, bang wordt en
begint te fluiten. Wij praten, praten omdat we bang zijn dat we anders in de kuil van
de sprakeloosheid vallen. Daardoor wordt een van de grote en voor ons heel
belangrijke tradities van het bidden telkens weer toegedekt: de traditie die leert dat
bidden niet in de eerste plaats het overwinnen, maar vooral het toelaten van angst
is, dat bidden niet altijd een zingen van de ziel is, maar vaak een stomme schreeuw.
De kortste definitie
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van gebed is voor mij heel simpel: ‘onderbreking’. Onderbreking van alle
vanzelfsprekendheden waarin wij leven, en dat maakt om te beginnen alvast sprakeloos. Eén ding kun je de mensen allicht toch duidelijk maken: hoe arm zijn
taal en hoe beperkt zijn taalvermogen is wanneer hij op lijden stoot. Daarmee is
vermoedelijk nog niet veel bereikt, maar een voorportaal van het bidden heeft men
toch al betreden als men enig besef zou ontwikkelen voor wat de mens aan taal
ontzegd blijft, wanneer hij het spreken met God laat verkommeren. Dat is m.i. een
zo fundamentele waarheid, dat ze ons wat omzichtiger moet leren omgaan met een
al te eigengereide kritiek die de religieuze taal van meet af aan als opium verkettert,
terwijl ze zelf geen benul heeft van de breedte en de diepte van de menselijke taal.
Dat soort kritiek beknot de taal van het menselijk verlangen en verschrompelt haar
symbolenwereld. Ik weet wel dat men daardoor de religieuze symbolen als zodanig
nog niet gemakkelijker toegankelijk maakt. Maar men kan wellicht toch een zekere
vervreemding teweegbrengen, die de mens bewust maakt van de vervlakking van
de symbolen- en taalwereld waarin hij tegenwoordig zijn identiteit en zijn
verwachtingen uitdrukt: een schlager in plaats van een psalm, Coca-Cola als
‘Levenswater’ en weet ik veel. Hier hebben we letterlijk onderbrekingen nodig.
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Bruno Bettelheim: een psychotherapeut over kindersprookjes
P. Pelckmans
Als een kinderpsycholoog, na jarenlange klinische ervaring, gedachten begint neer
te schrijven die een breder veld dan de kliniek betreffen, krijgt men soms rare dingen
te lezen. Het kan ook moeilijk anders: een origineel standpunt geeft altijd een
bevreemdende kijk op vertrouwde situaties - en als die man ons precies kwam
vertellen wat we onder zijn pen verwachtten, had hij zich de moeite net zo goed
kunnen besparen. Anderzijds zit het gevaar er wel in dat de werkelijkheid vertekend
raakt in functie van het uiteindelijk toch marginale probleem waarvan de auteur,
overigens legitiem, zijn levenswerk gemaakt heeft: als Spitz en Bowlby vanuit hun
studies over hospitalisme en maternal deprivation gaan beweren dat de kortste
afwezigheid of het geringste humeurig woord van de moeder bij haar kind
onherstelbare psychische letsels kan aanbrengen, staat men duidelijk voor een
1
overspannen conclusie.
Met Bruno Bettelheim, op dit ogenblik één van de great old men van de Amerikaanse
psychotherapie, zijn dergelijke excessen niet te vrezen. Geboren te Wenen in 1903
maakte hij zijn cruciale ervaringen door toen hij, na de annexatie van de Oostenrijkse
republiek door de Führer, als jood een goed jaar gevangen zat in de kampen van
Dachau en Buchenwald. Hij heeft daar later een boek over geschreven, The Informed
Heart (1960), dat zich alleen al hierdoor van het traditionele genre van de
oorlogsmemoires onderscheidt dat het de kampen niet, naar gekend recept,
afschildert als een brute explosie van het kwaad onder de trekken van een tot duivel
vertekende vijand; voor Bettelheim gaat het eerder om een op de spits gedreven
model van een soort conditionering dat, in minder uitgesproken vorm, onze hele
moderniteit doorwoekert.
Na zijn uitwijking naar de States werd Bruno Bettelheim docent in de psychologie
en de psychiatrie aan de Universiteit van Chicago; sinds 1944 stond hij daar tevens
aan het hoofd van het Sonia Shankmann Institute waar hij, met name voor de
kinderpsychiatrie, revolutionaire successen

1

Cf. de briljant doordachte evaluatie van deze problematiek in J.H. Van den Berg, Dubieuze
Liefde in de Omgang met het Kind, Callenbach, Nijkerk, 1959.
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oogstte. Eerder dan volgens orthodoxe psychoanalytische traditie, de genezing te
concentreren rond de therapeut en zijn uiteraard intermittent contact met de patiënt,
trachtte hij het hele instituut om te bouwen tot een therapeutisch milieu; het werd,
naar de titel van een recent werk, A Home for the Heart (1975) waar het deviërende
kind aan de sympathie van zijn omgeving zijn zelfvertrouwen kan herstellen om zo,
in volle vrijheid, een leefbare weg uit zijn problemen te zoeken.
Ondertussen bleef Bettelheim voortdurend belangstelling opbrengen voor diverse
pedagogieën die een mogelijk alternatief schenen te bieden voor de typisch westerse
gezinsopvoeding die hij, uit hoofde van zijn beroep, zo vaak zag falen. Het kwam
tot een boek over de initiatieritussen bij de primitieve volkeren, Symbolic Wounds
(1954). In de school van Freud leest men in deze riten, vaak geconcentreerd rondom
de besnijdenis, bij voorkeur een blauwdruk van het Oedipoescomplex, een soort
collectieve aanval van het Ueber-Ich op de ontwakende seksualiteit. Bettelheim
denkt eerder aan een tegemoetkoming van de gemeenschap tegenover bepaalde
puberteits-fantasmen, tegemoetkoming die deze zowel erkent als, door de ritualisatie,
bezweert. Wat later gaat de aandacht uit naar de communautaire opvoeding zoals
ermee in de Israëlische kibboets geëxperimenteerd wordt; met The Children of the
Dream (1969) leidt dit tot de onverwachte conclusie dat dit systeem, uit de grond
gestampt om de kinderen zoveel mogelijk frustraties en problemen te besparen,
uiteindelijk weinig bevredigende resultaten oplevert omdat het de kinderen tot een
probleemloos, vlak bestaan veroordeelt.
Met dat al werd Bruno Bettelheim toch geen beeldstormer. Door al zijn werken
loopt de bekommernis, de in de kliniek verworven inzichten op een positieve manier
binnen de bestaande pedagogische tradities in te bouwen. Duidelijk blijkt dit uit de
2
studie over de kindersprookjes, The Uses of Enchantment (1976) waarop ik hier
even nader zal ingaan. Veel meer dan een uitnodiging om het werk, dat overigens
vlot te lezen is, zelf een keer ter hand te nemen kan het, binnen het korte bestek
van dit artikel, uiteraard niet worden.
Eerst toch nog enkele meer algemene notities om het oeuvre van Bettelheim
binnen zijn context te situeren.

Amerika en Europa
Wie de Amerikaanse vernieuwingen van de psychoanalyse met haar Europese
evolutie vergelijkt, komt al vlug tot het inzicht dat de verschilpunten

2

Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment, Alfred Knopf, New York, 1976. Een Nederlandse
vertaling is mij niet bekend, wel een Franse onder de eerder ongelukkig gekozen titel,
Psychanalyse des Contes de Fées, Robert Laffont, 1976.
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zonder veel moeite op een gemeenschappelijke noemer terug te brengen zijn. In
Europa zoekt men blijkbaar bij voorkeur in het verleden: voor Freud is een volwassen
neuroticus iemand die in zijn kinderjaren nooit tegen zijn incestueuze impulsen of
zijn angst voor zijn vader wist op te tornen en nu, als volwassene, naar aanleiding
van één of andere futiliteit weer in de oude paniek terugvalt. Een goed deel van de
vernieuwingen draait rond de preciese situering van het cruciale moment in het
verleden: toen het Oedipoescomplex niet meer vroeg genoeg leek, greep men naar
de ‘duale relatie’ met de moeder van de eerste kinderjaren (Melanie Klein) of naar
het geboortetrauma (Otto Rank). De meester had trouwens zijn leerlingen reeds
lang de loef afgestoken door een forse greep naar de prehistorie: Totem en Taboe.
De laatste jaren is deze essentieel genetische approach, met name in Frankrijk,
zonder verdere fundamentele vernieuwingen met een structuralistische saus
overgoten wat de zaken, op zijn zachtst gezegd, niet veel begrijpelijker maakt...
De Amerikaanse psychologie is meer toekomstgericht, ze moet het meer hebben
van motieven dan van oorzaken: Alfred Adler, de new psychoanalysis rondom
Sullivan en Karen Horney, en last but not least Bettelheim zelf zijn typische
vertegenwoordigers van deze richting die het probleem wat er voorheen zoal gebeurd
is, minder belangrijk acht dan de vraag wat de patiënt met zijn aberrante gedrag
eigenlijk voorheeft.
Men kan zich afvragen of deze antithese uiteindelijk niet teruggaat op de wezenlijk
verschillende geaardheid van de beide culturen: de onze, bogend op drieduizend
jaar traditie, waar elk probleem zijn precedenten heeft en waar men geen enkele
politieke kleur of economische configuratie kan begrijpen zonder een minimale
kennis van haar voorgeschiedenis; de Amerikaanse, in wildgroei opgeschoten in
een leeg(gemaakt) continent waarin een jonge, dynamische natie zich eerder
affirmeert door wat ze allemaal van plan is te realiseren dan door de prestaties die
ze reeds op haar naam heeft staan. Het nadeel van dergelijke vragen is dat ze
gemakkelijker te stellen dan op te lossen zijn, tenzij men zich, zoals ik zojuist deed,
met een halflyrische parallel tevreden stelt.
Wat er ook van zij, de Amerikaanse approach heeft boven de Europese minstens
één belangrijk voordeel: ze brengt de onderzoeker er (meestal) toe met zijn
interpretatie dichter bij het te verklaren gedrag te blijven. Wie naar het verleden
teruggaat houdt, als hij zijn onmiddellijk object verlaat, nog steeds vaste grond onder
de voeten omdat het verleden nu eenmaal uit min of meer aanwijsbare feiten bestaat;
wie naar de toekomst denkt moet het wel bij de onmiddellijke motieven en projecten
van het heden houden, als hij verder vooruit denkt komt hij immers in een mist van
veronderstellingen terecht.
Anderzijds leent een toekomstgerichte psychologie zich minder tot het vormen
van gesloten systemen, tot een overmatig wegetsen van individuele
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verschillen. Als men maar ver genoeg terugwijkt stoot men onvermijdelijk op het
quasi-identieke: binnen eenzelfde cultuur zijn pasgeboren kinderen immers veel
minder divers dan volwassenen (en als dit niet zo is zullen de kinderen nauwelijks
kunnen protesteren). Een toekomstpsychologie kan zich slechts sluiten als ze zich
beperkt tot gemeenplaatsen. Alfred Adler is daar enigszins voor bezweken toen hij,
om Freud te beconcurreren, de machtsdrang, de zelfaffirmatie tot een
alleenzaligmakende sleutel van de psychoanalyse promoveerde.

Bettelheim en Sullivan
Het gaat er dus om gedrag in zijn onmiddellijke context te begrijpen op grond van
zijn projecten en motieven eerder dan vanuit zijn eindeloos rekbare voorgeschiedenis.
Binnen dit programma kan men, tot het vertekenende toe vereenvoudigd, twee
standpunten onderscheiden.
3
Voor Harry Stack Sullivan (1892-1949) is elk gedrag, hoe vreemd ook op het
eerste gezicht, uiteindelijk voor een rationeel begrijpen toegankelijk. Wat zich als
aberrante, soms zelfs zinloze gesticulatie voordoet, wortelt toch steeds in bedoelingen
die nooit zo heel erg van die van onze dagdaagse gedragspatronen verschillen:
elke psychische stoornis is een soort noodoplossing, een hopeloos gecompliceerd
en vaak weinig efficiënt tasten naar wat de gezonde mens zonder overmatige
kleerscheuren kan waarmaken. De ‘waanzin’ leeft niet in een wereld apart, hij is in
onze eigen wereld weg en kaart verloren. Een en ander wordt kernachtig samengevat
in de slagzin die Sullivan herhaalde malen neerschreef:
‘People are more simply human than otherwise.’
Bettelheim gaat uit van een heel ander standpunt. Hij stelt dat de moderne mens
gedesoriënteerd is in een cultuur die geen pasklare levensstijl kan aanbieden behalve misschien de verschalende conditionering die, in Buchenwald en zo vaak
4
elders, gedweeë mensen kweekt. Nu volstaat het niet alleen van de rede alle heil
te verwachten. Natuurlijk is onze hele moderniteit haast uitsluitend van redelijkheid
gemaakt. Maar ook de affectiviteit, met haar eigen wensen en dynamismen, kan
een verrijkende rol spelen. De eerste hoofdstukken van The informed Heart hameren
voortdurend op die ene gedachte: dat de moderne mens het zich niet langer kan
permitteren de

3

4

De lezer die zich in Sullivan wil inlezen kan terecht in Begrippen voor een toekomstige
psychiatrie, Ambo, Bilthoven, 1975, hoewel het boek, in tegenstelling met de werken van
Bettelheim, allesbehalve gemakkelijke lectuur is.
Onwillekeurig denkt men hier aan bepaalde sleutelbegrippen uit de metabletica: meervoudig
leven, minimale verstandhouding. Hier zij even opgemerkt dat Bettelheims analyse van de
situatie van het moderne kind (b.v. in het eerste hoofdstuk van The Children of the Dream)
sterk doet denken aan de notities van J.H. Van den Berg, Metabletica, Callenbach, Nijkerk,
1956, Hoofdstuk II.
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helft van zijn psyche te onderdrukken en dood te zwijgen. Slechts door de bundeling
van alle energieën kan het ‘ik’ zich, als een geïntegreerde persoonlijkheid, binnen
de heersende wanorde handhaven.
Die ongelukkige tegenstelling tussen rede en affectiviteit kan men, zo men wil, al
aanwijzen in de beroemde uitspraak van Pascal als zou het hart zijn redenen hebben
die de rede nooit achterhaalt. Sullivan zou hierbij opmerken dat de rede veeleer,
mits zij voldoende aandacht weet op te brengen, in het hart een minder afgelijnde
tekening van haar eigen redenen zal terugvinden. Bettelheim van zijn kant dat de
rede hier een andere, complementaire instantie ontmoet die zij in haar anders-zijn
dient te respecteren om haar eigen eenzijdigheid aan te vullen. Houdt men de
ruimtelijke beeldentaal als ‘verdringing’, ‘onder-bewuste’ e.d. nog even aan, dan
zou men het oeuvre van Bettelheim kunnen karakteriseren als een
alle-hens-aan-dek-psychologie.
Of, nog anders gesteld: wie de theorieën van Sullivan tot een karikatuur
vereenvoudigt, houdt uiteindelijk nog slechts dagelijkse drijfveren over: wie op de
weg van Bettelheim verder wenst te gaan dan de meester zich ooit gewaagd heeft,
kon wel eens belanden in een beroep op de parapsychologie. Volgens Bettelheim
zelf zijn er in de meer courante gevoelens, de aanzetten die men dag aan dag
achteloos voorbij loopt, al voldoende verrijkende mogelijkheden te vinden.

Pleidooi voor het sprookje
De psychologie van de sympathiserende aandacht voor het irrationele loopt met
The Uses of Enchantment (1976), uit op een pleidooi voor het goed recht van de
verbeelding en de onvervangbare plaats van het sprookje in het leven van het kind.
Zoals bekend is de verbeelding in onze westerse cultuurtraditie altijd nogal
stiefmoederlijk behandeld. Voor vele psychologen en filosofen was zij la folle dus
5
logis , een eigenlijk overbodige psychische instantie die, met de onberekenbare
dromerijen waartoe ze uitnodigt, bovendien nog de aandacht van de ‘echte’
werkelijkheid dreigt af te leiden. Ook de psychoanalyse heeft in dezen heel wat
leergeld betaald. Freud, die voor zoveel dingen begrip kon opbrengen, schreef over
de verbeelding denigrerende bladzijden; in Der Dichter und das Phantasieren (1908)
heet het bijv. dat sprookjes zowel als populaire romans hun publiek een goedkoop
narcissistisch genoegen aanbieden.
De lezer identificeert zich met de hoofdpersoon, schrijft zichzelf diens kwa-

5

La folle du logis, letterlijk de gekkin of narrin-in-huis, Malebranches omschrijving van de (rol
van de) verbeelding, en volgens Larousse een ingeburgerde uitdrukking voor l'imagination,
de verbeelding.
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liteiten en successen toe en krijgt, zelfs als het ‘slecht afloopt’, de mogelijkheid deel
te nemen aan veel prestigieuzer belevenissen dan wat hij in zijn dagelijkse omgeving
kan hebben.
De analyse van Bettelheim vertrekt eveneens van de identificatie van het kind
met de hoofdpersoon van het sprookje; zijn evaluatie van het fenomeen ligt echter
helemaal anders. Bij de opbouw van zijn persoonlijkheid ontmoet het kind enorme
moeilijkheden.
De volwassene heeft daar minder oog voor, omdat de intussen gerealiseerde
oplossing de herinnering al vervaagd heeft, maar voor het kind, kwetsbaar en
afhankelijk als het is, betekent elke stap op zijn lange weg een riskant avontuur. In
deze context dient het sprookje om het kind gerust te stellen: de aangeboden
identificatie met een succesvol personage suggereert de belofte dat de eigen
problemen van het kind ook niet uitzichtloos zijn.
Nochtans gaat het om veel meer dan een banaal schouderklopje. Gegroeid als
ze zijn uit de sedimentatie van eeuwenlang her- en navertellen, spelen de sprookjes
precies in op de diverse ervaringen van het kind. Intriges en verhalen verwijzen,
structureel en symbolisch, naar de eigen moeilijkheden van de luisteraar - die zo
verneemt dat al deze perikelen hun plaats hebben, thuishoren op de weg naar de
goede afloop. Het enige reële gevaar ligt in de krampachtige poging alle gevaar te
mijden, in de regressie naar de werkelijkheidsvreemde, totale bevrediging die elk
kind als zuigeling gekend heeft: de onguurste heks woont in het peperkoekenhuisje.
Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat het sprookje uitnodigt avonturen en
problemen te zoeken: elk groeiproces omvat rustperioden waarin de dingen eerder
in stilte ontkiemen dan dat ze zich manifest aftekenen of waarin de psyche gewoon
even op adem komt. In een activistisch ingestelde maatschappij als de onze, waar
men regelmatig hoort vertellen dat stilstand achteruitgang is, worden dergelijke
momenten vaak met bezorgdheid gadegeslagen: het kind wordt dromerig, een beetje
afwezig en richt niet veel uit... Het verhaal van de schone slaapster suggereert,
onder andere, dat ook dergelijke latentiefases de uiteindelijke ontmoeting met de
prins niet uitsluiten.
Het zou ons te ver voeren hier omstandig uiteen te zetten hoe Bettelheim vanuit
zijn ervaring met probleemkinderen de peripetieën van de meeste bekende sprookjes
weet te duiden. Veel zin zou dat trouwens niet hebben omdat de auteur zijn
commentaren helemaal niet als canonieke interpretaties voorlegt: het sprookje is
geen fabel met een eenduidige zedeles maar een open symboolvertelling waarin
elk kind, vanuit zijn eigen situaties, andere krachtlijnen zal privilegiëren: het wordt
in feite uitgenodigd tot autonome zingeving eerder dan dat 't 'n afgelijnde moraliteit
opgedrongen krijgt. Bettelheim die, zoals vele moderne psychologen, meent dat elk
indiscreet interventionisme een gezonde ontplooiing eerder remt dan bevordert, ziet
in een dergelijk luisteren een vooroefening tot volwassenheid.

Streven. Jaargang 31

882
Uiteraard betekent dit niet dat het kind verondersteld wordt te gaan speculeren: het
gaat helemaal niet om intellectueel inzicht, zelfs niet om een intuïtief begrijpen.
Eerder dan het sprookje te verklaren dient het kind het zich eigen te maken zodat
de moedgevende suggestie op zijn particuliere situatie betrokken raakt; het is
trouwens in veel opzichten beter dat de directe band met het eigen leven niet bewust
onderkend wordt.

Optimisme en realisme
Men zou inderdaad kunnen denken dat de optimistische suggestie nog overtuigender
zou overkomen als ze werd ingebouwd in verhalen die enkel gebeurtenissen zouden
bevatten die in een kinderleven reëel kunnen voorvallen. Voor Bettelheim ontleent
6
het sprookje een groot deel van zijn waarde aan het feit dat het dit nu juist niet doet.
Enerzijds zijn verhalen die de volwassene als realistisch beschouwt voor het kind
eerder werkelijkheidsvreemd: het leeft nu eenmaal in een sprookjesachtiger wereld
dan zijn ouders. Zoals Jean Piaget uitvoerig heeft aangetoond, heeft het kind een
onmiskenbaar animistisch wereldbeeld, het leeft hic et nunc ‘in de tijd toen de dieren
nog spraken’. Verder is het minder in staat complexe verbanden te doorzien zo dat
allerlei gebeurtenissen die wij niet eens opmerken als onverklaarbare wonderen
overkomen. Het zal, als het hongerig naar de eetkamer geroepen wordt, de gedekte
tafel misschien niet direct aan een fee toeschrijven, maar de afstand van een
onverwachte lunch tot het feeërieke is toch ook niet onoverzienbaar groot, vooral
als moeder, om de handen vrij te hebben, haar kind uit de keuken houdt.
Nu vereist de gang naar volwassenheid, vooral in onze cultuur, precies het
losgroeien uit dit half magische wereldbeeld. Toch is het sprookje een ideale gids
voor deze evolutie: naarmate het kind opgroeit krijgt het meer en meer oog voor de
alteriteit ervan zodat de bemoedigende suggestie in het happy end zich niet tot een
precieze hoop kan omzetten. Realistische verhalen bieden zo'n directe
identificatiemogelijkheid dat het kind, als zijn eigen ervaringen niet met de belofte
kloppen, erg ontgoocheld dreigt te worden: wie zijn moraliteit ontleent aan Jantje
zag eens pruimen hangen voelt zich bedrogen als de ‘hoed vol pruimen’ op zich
laat wachten. Bovendien kan geen enkel kinderboek, op straf van onleesbaarheid,
de reële complexiteit van de werkelijkheid weergeven: onvermijdelijk loopt het uit
op een als waar voorgestelde onwaarheid, het gezonde optimisme verwatert tot
naïveteit. De

6

In de Nederlandse literatuur kan men dat a.h.w. experimenteel verifiëren: talentrijke
kinderromans met een onmiskenbaar optimistische ondertoon (Kobeke van E. Claes of Prutske
van S. Streuvels) worden eigenlijk alleen maar door volwassenen met genoegen gelezen
terwijl losse fragmenten uit De kleine Johannes (F. Van Eeden) ook twaalfjarigen aanspreken:
als geheel is het boek waarschijnlijk te allegorisch, te eenduidig moraliserend geschreven
om als sprookje echt overtuigend te zijn.
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optimistische ondertoon van het zich als onwaar erkennende sprookje kleurt de
7
werkelijkheid van het kind maar vertekent ze niet.
Anderzijds alludeert het sprookje, in zijn symbolische weergave van
kinderproblemen, vaak op gevoelens die in de werkelijkheid zorgvuldig verdrongen
plegen te worden: hatelijke stiefmoeders, zorgeloze vaders, jaloerse broers en
zussen zijn er legio. Negatieve beelden van de onmiddellijke omgeving zijn trouwens
onvermijdelijke ingrediënten van een gezonde evolutie. Afhankelijk en egocentrisch
als het is, gaat het kind in een korte afwezigheid, een moment gebrek aan aandacht
of zelfs in het verbod tussen de maaltijden te eten al vlug een teken van persoonlijke
agressiviteit zien; een dergelijke overtrokken distanciëring t.o.v. de omgeving kan
trouwens zijn individuatie enkel ten goede komen. Ondertussen determineert een
en ander nieuwe schuld- en angstgevoelens; de ressentimenten worden haastig
verdrongen uit schrik dat, mocht zo iets afgrijselijks aan het licht komen, de
vijandigheden pas goed zouden losbarsten.
Ook van dit soort dingen suggereert het sprookje dat ze op de weg naar het happy
end thuishoren: niet alleen luidt het dat stiefmoeders noch jaloerse broers ooit het
pleit winnen, maar bovendien (en wellicht is dit belangrijker) blijkt dat andere
kinderen, die hun omgeving al even negatief ervaren hebben, toch gelukkige mensen
geworden zijn. Voor wie zich, om zijn verdrongen haatgevoelens, bij tijd en wijle
uitzonderlijk slecht voelt is dit een bijzonder geruststellende boodschap. In dit verband
merkt Bettelheim op dat het vertelde sprookje veel efficiënter is dan de lectuur in
een kinderboek: de verteller kan het intuïtief op de reacties van zijn luisteraar
modeleren wat een maximaal vruchtbare inleving mogelijk maakt; verder verneemt
het kind zo dat zijn eigen omgeving, de persoon zelf tegenover wie hij zich schuldig
voelt, het bestaan van dergelijke ervaringen kan accepteren.
Een realistisch verhaal over dit alles zou het kind dwingen tot een bewustwording
waarvoor het sowieso nog niet rijp is; de feeërieke afstand voorkomt elke directe
identificatie en vrijwaart zo de op dat moment nog vitale verdringing. Het gaat, om
de vakterm te gebruiken, om een indirecte erkenning die de onaanvaardbaar geachte
affecten tegelijk verontschuldigt en verdrongen laat. Wie het laatste toch maar een
bedenkelijk voordeel vindt, vergeet dat een realistisch verhaal dat de verdringing
zou verbreken pas bemoedigend kan zijn als het erin slaagt de band tussen deze
gevoelens en de uiteindelijke ontplooiing van de persoonlijkheid te duiden - wat een
bepaald gecompliceerde psychologische roman zou vereisen; het kind dat dàt zou
kunnen assimileren, hoe volwassener zijn dan veel volwassenen.

7

In tegenstelling met b.v. de mythe loopt het sprookje nooit uit op een vergoddelijking van zijn
personages; de gekende formule ‘ze leefden lang en hadden vele kinderen’ oriënteert de
wensdroom naar een zuiver menselijke toekomst.
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Belle en het Beest
Op een moment dat het kind, dat midden in het avontuur zit, de reële samenhang
onmogelijk kan overzien, biedt het sprookje een raccourci dat het particuliere
probleem van waaruit het kind zich in de vertelling inleeft, inschrijft in het perspectief
van de finaal haalbare psychische integratie. De complexe symboliek van vele
sprookjes bevat een brede waaier inlevingsmogelijkheden, en het kind zal zich nu
eens dit en dan weer dat bijzondere detail bij voorkeur eigen maken.
De lezer herinnert zich wel het bekende verhaal van Belle en het Beest. Een
geruïneerd koopman, die naar de stad vertrekt om de lading van een onverwacht
binnengelopen schip te gaan verhandelen, belooft zijn drie dochters him een
geschenk mee te brengen; de jongste, Belle, vraagt enkel om een roos, een zo
onbeduidend geschenk dat de vader er pas op de terugweg aan denkt - waarop hij
in de tuin van een mysterieus slot, waar hij de nacht heeft doorgebracht, een roos
plukt. Het Beest, heer van het slot, verschijnt om de belediging te wreken en wil de
vader slechts naar huis laten gaan op de stellige belofte dat hij na drie maanden
zal terugkeren of iemand in zijn plaats zal sturen. Belle offert zich op, wordt in het
slot als een prinses ontvangen maar weigert in te gaan op het herhaalde aanzoek
van het Beest. Als zij verneemt dat haar vader ziek te bed ligt, krijgt zij verlof om
een week naar huis te gaan; haar jaloerse zusters die, ongelukkig gehuwd, een
prozaïsch leven leiden, halen haar over haar verblijf te rekken in de hoop dat het
Beest, om zich te wreken, Belle zal komen doden. De tiende nacht ziet Belle in haar
droom hoe het Beest, ontgoocheld vanwege haar trouwbreuk, in de tuin van het
slot op sterven ligt; ze haast zich terug te keren en belooft op de liefde van het Beest
in te gaan. Bij het horen van deze belofte wordt een oude betovering verbroken en
verandert het Beest in een prins.
Bij het horen van dit verhaal zullen sommige kinderen vooral gevoelig zijn voor
de rol van de zusters; alles verloopt immers helemaal in de stijl van de overtrokken
kinderressentimenten want de zusters van Belle gaan in hun jaloezie zo ver naar
haar dood te verlangen. In sommige gevallen kan het aangenaam zijn te vernemen
dat het kind dat met haar zussen zo'n ervaringen heeft doorgemaakt toch tot het
happy end gekomen is.
Voor andere kinderen speelt het essentiële zich af in de relatie tussen Belle en
haar vader. Zoals bekend kan de exclusieve aanhankelijkheid van een jong meisje
ten opzichte van haar vader haar affectieve ontplooiing in de weg staan; in de
psychoanalyse spreekt men in dit verband van een Electra-complex. Anderzijds is
het in de vaderrelatie dat de toekomstige verhouding met de levenspartner wordt
voorbereid. Belle, van wie verteld wordt dat ze, in tegenstelling tot haar zusters, alle
aanbidders afwees, die in het slot van het Beest alleen aan haar vader denkt en
tenslotte zelfs om zijnentwil haar
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belofte vergeet is een schoolvoorbeeld van een dergelijke vaderfixatie; tegelijk mag
men niet uit het oog verliezen dat het toch via haar vader is dat ze met het Beest,
de toekomstige prins, in aanraking komt. Als men dan nog bedenkt dat Belle, door
haar vraag om een roos, indirect de oorzaak is van het doodsgevaar van haar vader,
zodat er een soort oedipale schuld komt opduiken, moet men toegeven dat de
diverse complicaties van de vaderrelatie hier een klankbord vinden dat, in het licht
van de uiteindelijk goede afloop, een bemoedigende visie in de hand werkt.
Tenslotte is er dan nog de metamorfose van het Beest. Voor vele kinderen is de
ontwakende seksualiteit een bron meer van angst dan van verlangen; voor het nog
zwak geïntegreerde ego gaat het immers om het losbreken van een natuurkracht
die alles wat moeizaam opgebouwd werd in haar uitbarsting dreigt mee te sleuren.
In het Beest dat de hand van Belle vraagt, kan men een symbool zien van deze als
desintegrerend en animaal ervaren seksualiteit. Het sprookje suggereert dan dat in
het gevaar een belofte schuilt, dat het volstaat de weerzin van zich af te zetten, op
de uitnodiging in te gaan om in de plaats van een monster een rijke menselijke
mogelijkheid te vinden.
Men ziet hoe het sprookje openwaaiert in een hele reeks van betekenissen die,
op diverse niveaus, allerlei kinderproblemen in een bemoedigend licht plaatst. Dat
een dergelijke polyfonie mogelijk is vindt zijn verklaring in het feit dat de verschillende
problemen waar het om gaat eveneens samenhangen: het gaat immers om
verschillende aspecten van eenzelfde groeiproces. Men zou dan ook The Uses of
8
Enchantment kunnen lezen als een vulgariserende inleiding tot de kinderpsychologie.

Ouder dan moderne interpretatie
Het zou ons te ver voeren hier een kritische evaluatie uit te schrijven van Bettelheims
visie op het kindersprookje.
Voor zover zijn commentaren een beeld schetsen van de rol van het sprookje in
de volwassenwording lijken ze, grosso modo, overtuigend. De auteur toont trouwens
herhaaldelijk hoe bepaalde sprookjes in het leven van concrete kinderen die hij in
zijn lange ervaring als pediater ontmoette wel degelijk de betekenis hadden die hij
zijn lezers voorlegt. Rest nog de vraag of deze betekenis met het sprookje
geassocieerd wordt dan wel of ze de eigenlijke verklaring ervan uitmaakt: wie in het
sprookje, uiteindelijk toch een menselijke creatie, typische krachtlijnen van de
psychologie onderkent, is

8

Op dat vlak verdient een ander werk van Bettelheim een bijzondere vermelding: Dialogues
with the Mothers, Free Press, New York, 1962 (Franse vertaling Dialogues avec les Mères,
Robert Laffont, Paris, 1973).
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uiteraard geneigd hierin de fundamentele bestaansreden van deze vertellingen te
vinden.
Op dat vlak lijken de analyses van Bettelheim niet zonder meer bruikbaar. De
psychoanalytisch gekleurde theorie waarop de auteur zich beroept concentreert
zich rondom de kinderjaren en de affectieve relaties binnen de familie.
Nu is de familie wellicht veel minder oud dan het sprookje. Langdurig historisch
onderzoek heeft immers aangetoond dat de primordiale rol van de familiebanden
9
binnen de menselijke affectiviteit hoogstens twee eeuwen oud is ; in de traditionele
culturen is zoiets als ‘privéleven’ ondenkbaar en is het bestaan evenzeer betrokken
op de hele leefgemeenschap als op de onmiddellijke naastbestaanden. Een familiaal
interpretatierooster is dus historisch te contingent om een oude werkelijkheid als de
sprookjes te verklaren - al is het anderzijds aangewezen om hun weerklank bij een
modern, i.e. familiaal kind te beschrijven. Het verschil is trouwens minder theoretisch
dan men op het eerste gezicht zou denken: zo is b.v. de vaderrol in Belle en het
Beest niet oorspronkelijk, maar pas in de loop van de achttiende eeuw aan een veel
10
ouder verhaal toegevoegd.
Bovendien is het sprookje lang niet altijd zo kinderlijk geweest als wij het nu
kennen. Onze moderniteit, die in zoveel opzichten uitzonderlijk is, is het ook in die
zin dat volwassenen en kinderen thans over een verschillend imaginair gebied
beschikken, romans en films voor de enen, sprookjes en tekenfilms voor de anderen.
Eeuwenlang behoorde het sprookje tot de folklore van de hele gemeenschap en
11
richtte zich tot een weinig gedifferentieerd publiek van volwassenen en kinderen.
Dit betekent niet noodzakelijk dat kinderen toen volwassener waren dan nu; vooral
de volwassene was anders, minder rationeel wellicht, primitiever en heftiger in zijn
12
gevoelens , kortom geneigd tot een wereldbeleving die zowat het midden houdt
tussen die van onze moderniteit en die van het sprookje. Een werkelijke verklaring
van het sprookje is dan ook een zaak van de historische psychologie: het sprookje
bloeit niet meer op de plaats waar het gegroeid is en een studie als The Uses of
Enchantment, die de huidige bloei beschrijft, biedt dan ook een momentopname
van de manier waarop het sprookje geschikt blijkt voor een taak waarvoor het niet
bestemd was...

9

10
11

12

Begonnen met l'Enfant et La Vie familiale sous l'Ancien Régime van Philippe Ariès (Pion,
Paris, 1960) heeft dit onderzoek zijn voorlopige bekroning gevonden in Edward Shorter, The
Making of the modern Family, Basic Books Inc, New York 1975.
Over deze varianten, cf. Jacques Barchilon, Le Conte merveilleux français de 1690 à 1790,
Champion, Paris, 1975, pp. 1-12.
De kentering situeert zich waarschijnlijk rond 1700, het moment waarop Charles Perrault een
verzameling contes populaires in een prachtig Frans neerschreef en als kindersprookjes
voorstelde; hij gaf zelfs voor dat niet hijzelf maar zijn zoon de Contes de ma Mère l'Oye
geschreven had.
Cf. Lucien Febvre, Amour sacré, Amour profane, Gallimard, 1944, II, 5.
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Vroegtijdige meertaligheid
Yvan Lebrun
In verschillende publikaties heeft de Noordamerikaanse neurochirurg Wilder Penfield
het standpunt verdedigd, dat men kinderen, waar het mogelijk is, een meertalige
opleiding dient te geven en dat deze opleiding reeds in de prille jeugd moet beginnen.
Penfield gaat ervan uit dat de vroegtijdige beheersing van meerdere talen een enorm
voordeel is. Het kind dat meer dan één taal leert, besteedt ruimere delen van zijn
hersenschors aan het taalvermogen dan kinderen die een ééntalige opleiding
genieten. Eén van Penfields opstellen heet dan ook Conditioning the Uncommitted
1
Cortex to Language Learning.
Twee- of meertalige kinderen zullen later vreemde talen gemakkelijker kunnen
aanleren omdat bij hen aanzienlijk meer hersencellen dan bij eentaligen het
2
taalvermogen dienen. ‘Het tweetalige kind,’ schrijft Penfield , ‘heeft een onbetwistbaar
voordeel ten opzichte van andere kinderen, wat ook zijn tweede taal geweest moge
zijn en wat soort werk ook het later als volwassene mag verrichten’.
Penfield is er niet alleen van overtuigd dat het vroegtijdig aanleren van twee of
meer talen voordelig is, maar verder dat het jonge kind even gemakkelijk
verscheidene talen als één enkele kan verwerven. ‘Vóór de leeftijd van acht tot
3
negen jaar,’ schrijft hij , ‘is het kind een specialist in het leren spreken van een taal.
Op die leeftijd kan het met hetzelfde gemak twee of drie talen leren als een enkele.’
Het jonge kind kan niet alleen meer dan één taal moeiteloos aanleren: als zijn
opleiding aan bepaalde voorwaarden voldoet, zal het bovendien die verschillende
talen uit elkaar kunnen houden; er zal in zijn hersenen een mechanisme ontstaan,
dat een verwarring van de verscheidene taalsystemen, waarmee het kind vertrouwd
is, zal voorkomen. ‘Een kind dat, vroeg genoeg, twee of drie talen hoort in plaats
van één, leert de “eenheden” van

1
2
3

In Brain, 88, 1965, pp. 787-798.
W. Penfield, The uncommitted cortex, in The Atlantic, juli 1964, pp. 77-81.
W. Penfield en L. Roberts, Speech and brain mechanisms, Princeton University Press,
Princeton (N.Y.), 1959, p. 235.
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alle drie de talen zonder bijkomende inspanning en zonder verwarring,’ schrijft
4
Penfield in het boek dat hij samen met Roberts heeft opgesteld. In een artikel van
1965 legt hij uit: ‘het geheim van de afwezigheid van taalverwarring bij het kind ligt
in de geconditioneerde reflex, die van meet af aan in de hersens van het kind
automatisch werkzaam is... (Dat) merkwaardig omschakelingsmechanisme stelt het
kind in staat van de ene naar de andere taal over te stappen, zonder verwarring,
zonder ver-taling, zonder moedertaalaccent.’
Zijn leven lang zal dit mechanisme hem toelaten, de verschillende talen die het
kind kent, moeiteloos uit elkaar te houden en verder gemakkelijk van de ene naar
de andere over te gaan: ‘Wanneer kinderen of volwassenen zich tot een enkeling
richten die uitsluitend Engels spreekt, dan spreken zij Engels; richten zij zich tot
iemand die Frans spreekt of horen zij één woord Frans, dan conditioneert dat signaal
onmiddellijk de omschakeling, zodat nog uitsluitend Franse woorden in de geest
5
opduiken.’
Niet iedereen deelt Penfields opvatting. Zeer verspreid is de idee dat vroegtijdige
meertaligheid schadelijk is. F.L. Jahn, een turnleraar uit de negentiende eeuw, was
ervan overtuigd dat men het jonge kind in de war brengt, als men het twee talen
probeert bij te brengen: ‘Elke mens heeft slechts een moeder, een moedertaal is
hem genoeg. Wee de zuigeling die een voedster nodig heeft, wee het kind en iedere
nog niet taalvaardige, die naast zijn moedertaal ook nog een voedstertaal leren
moet... Twee moeders brengen niet een lichaam ter wereld, twee of meer talen
tegelijk ontwikkelen geen taalvermogen... Zijn in de vroegste jeugd twee of meer
talen tegelijk werkzaam, dan moeten zij elkaars voorstellingen doorkruisen, de
6
gedachtelijke samenhang verstoren, de hele mens in verwarring brengen’.
Aan het einde van de 19de eeuw beweerde S.S. Laurie dat het vroegtijdig aanleren
van twee talen de intellectuele ontwikkeling van het kind remt: ‘Indien een kind of
een puber zich even goed thuis mocht voelen in twee talen tegelijk, dan ware dit
des te erger voor hem. Zijn intellectuele en geestelijke wereld zou daardoor niet
7
verdubbeld maar gehalveerd worden.’ Lauries zienswijze werd door de Franse
8
geneesheer E. Pichon gesteund, die meende dat het jonge kind dat twee talen
moet leren gebruiken, zich een bovenmatige inspanning moet getroosten en zich
bovendien geen van de wereldbeschouwingen eigen kan maken, die aan deze twee
talen beant-

4
5
6
7
8

Ibidem.
Op. cit., p. 253.
F. Jahn, Deutsches Volkstum (1808), herdrukt in Hirts Deutsche Sammlung, Breslau, 1930.
S. Laurie, Lectures on language and the linguistic method in the school, Oliver and Boyd,
Edinburgh, 1899.
E. Pichon, Le développement psychique de l'enfant et de l'adolescent, Masson, Parijs, 1936.
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woorden: ‘De tweetaligheid is een psychologische minderwaardigheid... want
enerzijds schijnt de vereiste inspanning om de tweede taal aan te leren de
beschikbare intellectuele energie te verminderen, waarmee andere kennis zou
kunnen worden verworven; anderzijds - en dat is vooral het punt - wordt het kind
heen en weer geslingerd tussen twee verschillende systemen van denken.
In geen van beide krijgt zijn geest vaste voet. Beide worden zij door hem
scheefgetrokken doordat hij ze van hun originaliteit berooft en meteen ook zichzelf
de weg verspert naar de rijkdom die zijn voorgangers sinds eeuwen in elk idioom
bijeengebracht hebben. Zoals M. Laurie het zo goed heeft uitgedrukt: de geestelijke
groei wordt niet verdubbeld, maar gehalveerd; en de geestelijke en karakteriële
9
eenheid komt met heel veel moeite tot stand.’ Pichon concludeerde dan ook: ‘Elk
10
kind moet strikt eentalig zijn.’ Ook in Duitsland waren vele geleerden de mening
toegedaan dat elke taal een afzonderlijke Weltanschauung weerspiegelt. ‘Dat wij
zo denken, zoals wij het doen, kan men slechts begrijpen vanuit de moedertaal,’
11
schreef L. Weisgerber in 1929. Het kind dat zijn moedertaal verwerft, vergroeit
tevens met een bepaalde levensopvatting. Bijgevolg wordt het jonge wezen dat
twee talen aanleert, tussen twee wereldbeschouwingen verscheurd. ‘Elk kind,’
12
schreef F. Sander , ‘is onderworpen... aan de vormende kracht van zijn moedertaal...
Wordt een kind gedwongen, nog vóór het in en door de moedertaal een eigen vorm
ontwikkeld heeft, een vreemde taal te spreken, dan zal ook die taal met de macht
van het gevormde een tweede houding bepalen die aan de eigen aard van die taal
beantwoordt.
Dat zal tot gevolg hebben dat de door de taal gedetermineerde innerlijke houdingen
en instellingen niet zonder meer naast elkaar voorkomen maar in de ziel van het
kind vele conflicten en spanningen oproepen... Die functionele tegenstelling tussen
twee taalvormen kan de hele structurele opbouw ondermijnen, wat dan merkbaar
wordt in de uiteenlopende functionele connecties binnen de totale persoonlijkheid...
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de samenhangende door-structurering van
de kinderziel door vroege tweetaligheid in het gedrang wordt gebracht... Het
tweetalige kind... heeft het moeilijker dan het eentalige, om karaktervaste houdingen
ten opzichte van zijn waardenstelsel te verwerven.’
Nu nog zijn er mensen die met Jahn, Laurie, Pichon en Sander meegaan en het
standpunt verdedigen dat vroegtijdige meertaligheid het kind in de

9
10
11
12

Op. cit., pp. 102-103.
S. Borel-Maisonny, Troubles de la parole d'origine éducative, in Revue Française de Phoniatrie,
3, 1935, pp. 198-210.
L. Weisgerber, Muttersprache und Geistesbildung, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen,
1929, p. 125.
F. Sander, Seelische Struktur und Sprache (1934), herdrukt in F. Sander en H. Volkelt,
Ganzheitspsychologie, Beck, München, 1962, pp. 447-453.
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war brengt, zijn geestelijke ontwikkeling remt en taalstoornissen met zich kan
13
brengen. Enkele jaren geleden schreef Emma een opstel besteed aan de nadelige
gevolgen van de tweetaligheid bij jonge kinderen. Ze besloot haar artikel met de
woorden: ‘Waarom verwonderen wij ons over diepe stoornissen bij het kind, wanneer
het vanaf zijn vroegste jaren gedwongen wordt zich in meer dan één taal uit te
drukken?... Zijn belevingswereld wordt erdoor in de war gebracht en de harmonische
ontwikkeling van zijn affectieve, intellectuele en motorische vermogens wordt erdoor
aangetast. De gevolgen van die verwarring zullen spoedig genoeg blijken. Het kind
zal de fenomenen door elkaar halen, zal moeite hebben om zich van heldere verbale
uitdrukkingen te bedienen en kan zelfs op taalgebied achterlijk worden!’
In hoeverre is de opvatting gegrond dat vroegtijdige meertaligheid gemakkelijk
aanleiding kan geven tot taalstoornissen en tot moeilijkheden op het gebied van de
persoonlijkheidsontwikkeling?

Voorwaarden
Het is een feit dat in een aantal gevallen vroegtijdige meertaligheid de oorzaak van
taalmoeilijkheden of van karakteriële stoornissen is geweest.
Als men deze gevallen bestudeert, stelt men echter vast dat aan één of meer van
de volgende voorwaarden niet is voldaan:
1. Gezond zenuwstelsel. Een complete taalverwerving veronderstelt een gezond
en zich normaal ontwikkelend centraal zenuwstelsel. Bij de geboorte staan
verschillende hersenstructuren, die het taalvermogen zullen moeten dienen, immers
nog ‘in de knop’. Tijdens de eerste vier tot vijf levensjaren zullen ze zich ontwikkelen
en zodoende een adequate organische basis voor de taalverwerving vormen. Indien
het centraal zenuwstelsel zich trager dan normaal ontwikkelt - en dit kan zich
voordoen bij kinderen die in andere lichamelijke opzichten volkomen gezond zijn 14
zal de ontwikkeling van de intellectuele en psychomotorische vaardigheden, en
inzonderheid van het taalvermogen, ook trager verlopen. Het kind hoeft dan niet als
zwakzinnig beschouwd te worden: zijn geestelijke ontplooiing is immers niet beperkt,
maar strekt zich alleen over een langere tijd uit. Er zijn ook kinderen, die hoewel ze
lichamelijk gezond zijn en zich op intellectueel en psychomotorisch vlak normaal
ontwikkelen, meer last met de taal hebben dan hun leeftijdsgenoten. In tegenstelling
met andere vaardigheden die ze zich zonder veel moeite eigen maken, valt de
taalverwerving hen zwaar.

13
14

Emma, Problèmes de plurilinguisme à l'Ecole Européenne, in Le Langage et l'Homme, oktober
1968, pp. 106-109.
De psychomotoriek is het vermogen doelmatige bewegingen tot min of meer complexe
handelingen willekeurig te combineren.
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Kinderen met een dergelijke endogene taalzwakte moeten geen tweetalige opleiding
krijgen. Het onderricht in vreemde talen zou bij hen moeten worden uitgesteld tot
ze hun moedertaal werkelijk beheersen. Bij vele van die kinderen zal men er
overigens goed aan doen met een zuiver passieve kennis van vreemde talen
genoegen te nemen. Met andere woorden: de uitspraak van Penfield dat een jong
kind even gemakkelijk drie talen als één enkele kan verwerven, is slechts op kinderen
toepasselijk die zich in neuro-linguïstisch opzicht normaal ontwikkelen, d.w.z. bij
wie de ontplooiing van het eigenlijke taalvermogen probleemloos verloopt. Kinderen
bij wie de taalvaardigheid - afzonderlijk of samen met andere bekwaamheden - in
vertraagd tempo tot stand komt, moeten een bijzondere taalopleiding genieten, die
het gebeurlijk bij het aanleren van één enkele taal moet laten.
2. Taalstimulatie. Een complete taalverwerving veronderstelt verder dat het jonge
kind een behoorlijke taalstimulatie van zijn milieu krijgt. De ouders en de personen
die het kind opvoeden, zijn de modellen waarnaar het jonge wezen zich richt. Hun
taalgebruik moet bijgevolg voorbeeldig zijn. Door hun manier van spreken en door
hun rechtzettingen, die steeds vriendelijk moeten blijven, dienen ze het kind aan
een steeds grotere taalbeheersing te helpen. Dit is alleen mogelijk indien ze zich in
aanwezigheid van het kind uitsluitend van een taal bedienen die ze werkelijk onder
de knie hebben. Voor de meeste ouders en opvoeders zal dit hun moedertaal zijn.
Uit de stelregel dat wie voor de taalontwikkeling van een kind verantwoordelijk is,
zich in aanwezigheid van dat kind steeds foutloos dient uit te drukken, vloeit voort
dat het beter is tegen het kind een streektaal te spreken, die men machtig is, dan
een standaardtaal die men maar half beheerst. Wanneer een kind tweetalig wordt
opgevoed, is het van uiterst groot belang dat zijn taalmodellen in beide talen
onberispelijk zijn. Bovendien moet het kind correct - maar steeds liefdevol - in ieder
van de twee talen terechtgewezen kunnen worden, wanneer het zich vergist. Voorts
dienen de twee talen even intensief ingeoefend te worden. De taalbeheersing
veronderstelt immers een veelvuldig gebruik van de verbale middelen. Het tweetalig
opgevoede kind moet elk van zijn talen vaak kunnen bezigen. Bovendien moet het
elke taal in verband met talloze onderwerpen kunnen gebruiken. Indien één taal
slechts voor huishoudelijke praatjes dient, terwijl de andere in de overige gesprekken,
inzonderheid de intellectuele discussies benut wordt, zal alleen de tweede taal tot
een volwaardig uitdrukkingsmiddel ontwikkeld kunnen worden. Spreekt het kind
thuis een andere taal dan op school, dan dienen de ouders ervoor te zorgen dat
ook thuis culturele onderwerpen ter sprake komen. Kan dat niet, dan is het gevaar
groot dat de taal die thuis gesproken wordt, voor het kind steeds onderontwikkeld
en minderwaardig blijft.

15

D.w.z. waarvan de oorzaak in het individu zelf ligt.
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Als de ouders van plan zijn hun kind naar een school te sturen, waar een andere
taal dan thuis gesproken wordt, doen ze er goed aan dit tweetalig systeem vanaf
de peuterleeftijd toe te passen. Immers, als het kind eerst in het lager onderwijs met
de tweede taal in contact komt, stuit het op buitengewoon grote moeilijkheden: het
begrijpt maar half wat er door de onderwijzer wordt uitgelegd en het kan zelf bij
gebrek aan voldoende taalbeheersing geen vragen stellen. Deze toestand kan
gemakkelijk aanleiding geven tot allerlei leermoeilijkheden. Met andere woorden:
de tweetalige opleiding moet vóór het zesde levensjaar beginnen.
Voorts dienen kinderen die tweetalig opgevoed worden, van hun twee moedertalen
te houden en ze van gelijke waarde te achten. Immers, als een taal misprezen wordt,
kan ze moeilijk tot een volwaardig uitdrukkingsmiddel uitgroeien. De schrijver Julien
Green komt uit een Engelstalig gezin, dat zich in Parijs gevestigd had. Als kind sprak
hij Engels met zijn ouders. Met zijn makkers op straat en op school gebruikte hij het
Frans. Aan deze taal gaf hij de voorkeur boven zijn moedertaal. Het Frans was voor
hem het uitdrukkingsmiddel bij uitstek, terwijl het Engels hem een soort
16
minderwaardig koeterwaals leek. ‘Als kind,’ vertelt hij zelf , ‘kon ik mijzelf er niet
toe brengen te geloven dat Engels een echte taal was. Ik beschouwde het veeleer
als een allegaartje betekenisloze klanken, die volwassenen uitstootten en voor een
conversatie lieten doorgaan. Voor mij was de werkelijke naam der dingen Frans;
andere namen waren willekeurig en irreëel.’ Het is dan ook geen wonder dat Green
later Engels kon spreken en schrijven, maar zich in deze taal niet thuisvoelde.
Wanneer een jong kind twee talen afwisselend gebruikt, kan dat tot gevolg hebben
dat de woordenschat waarover het in elke taal beschikt, kleiner is dan de
woordenschat van een eentalig kind van dezelfde leeftijd. De peuter die in alle
omstandigheden slechts één taal hoort spreken, bijv. het Nederlands, en zich
bijgevolg uitsluitend van deze taal bedient, zal dikwijls meer Nederlandse woorden
kennen dan de peuter die soms Nederlandse en soms Franse woorden hoort en
gebruikt. De vraag is dan ook of het tweetalig kind zijn lexicale achterstand later zal
kunnen inhalen. Zal het als volwassene over een woordenschat beschikken die aan
zijn communicatiebehoeften voldoet? Het antwoord op deze vraag is bevestigend.
Vroegtijdige meertaligheid veroorzaakt geen duurzame beperking van het
uitdrukkingsvermogen. De volgende schrijvers hebben veel naam in de letterkunde
gemaakt - nochtans hebben ze allemaal een meertalige opleiding genoten: Pearl
Buck (Chinees-Engels), Hendrik Conscience (Nederlands-Frans), Arthur Koestier
(Hongaars-Duits-Engels), Janis Rainis (Lets-Russisch-Duits), Albert Schweitzer
(Duits, Frans), Leo Tolstoj (Russisch-Frans-Duits). Otto Jesperson heeft zich dus
grof vergist, toen hij beweerde dat een tweetalig
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kind nooit een befaamd schrijver kon worden.
Hoe komt het dat een tweetalig kind zijn aanvankelijke achterstand op lexicaal
gebied zo gemakkelijk kan inhalen? De verwerving van een echt inheemse,
accentloze uitspraak is voor de meeste personen slechts tijdens de prille jeugd
mogelijk. Leert men als adolescent of volwassene een vreemde taal aan, dan zal
men er haast nooit in slagen, het articulatorisch gemak van de native speakers van
deze taal te evenaren; men zal steeds moeten oppassen en zich voortdurend moeten
inspannen om de woorden correct uit te spreken. En bij de minste vermoeienis zal
men articulatiefouten maken. Tijdens de prille jeugd daarentegen kan een gezond
kind zich moeiteloos verschillende uitspraken eigen maken, op voorwaarde dat het
18
adequate taalstimulatie krijgt. Borel-Maisonny heeft het geval beschreven van een
Chileens meisje dat zich op 3,5-jarige leeftijd met 5 klinkers en zeer expressieve
gebaren verstaanbaar maakte. Ze sprak geen medeklinker uit en kon nauwelijks
een zinnetje bouwen. Haar taalachterstand vloeide voort uit het feit dat ze tot dan
toe niet door haar moeder maar door een oude vrouw grootgebracht was die haar
nooit berispte of rechtzette en die al haar grillen inwilligde. Het Spaanstalige meisje
kwam dan naar Frankrijk en werd aan Borel-Maisonny, die taaltherapeute is,
toevertrouwd. In drie maanden leerde het kind spelenderwijs al de Spaanse en
Franse spraakklanken correct uitspreken. Tevens leerde ze zich met haar Duitstalige
gouvernante te onderhouden. De vlugge vorderingen van het meisje op articulatorisch
gebied verbijsterden Borel-Maisonny. Als medewerkster van Pichon was de Franse
taaltherapeute er immers vast van overtuigd dat de drietaligheid van het meisje de
ontwikkeling van haar uitspraak sterk zou remmen. In feite volstond het de kleine
Chileense behoorlijk te stimuleren om haar taalzinnige aanleg te doen ontluiken en
haar in staat te stellen drie verschillende fonologische systemen te beheersen.
Ook de basisspraakkunst moet men tijdens de prille jeugd verwerven, wil men
een zuiver taalgevoel hebben. Wie zich als adolescent of volwassene een vreemde
taal probeert eigen te maken, zal - in tegenstelling met de native speaker - vaak
aarzelen omtrent het geslacht van een substantief of de vervoeging van een
onregelmatig werkwoord of de correcte volgorde der zinsdelen. De verwerving van
de uitspraak en van de basisspraakkunst is leeftijdsgebonden en gebeurt vrij vroeg
in het leven: bij gezonde kinderen die een behoorlijke taalopleiding genieten, gebeurt
19
ze vóór de kinderen voor het eerst naar school gaan. Tijdens de puberteit wordt
de verwerving
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O. Jaspersen, Language. Its nature, development and origin, Allen & Unwin, Londen, 1922.
S. Borel-Maisonny, o.c., ibid.
J. Meresse-Polaert, Etude sur le langage des enfants de 6 ans, Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel, 1969.
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van de grammatica voltooid. Wat het kind op het gebied van de articulatie en van
de basisspraakkunst laattijdig wordt bijgebracht, zal bijna nooit volledig worden
beheerst. De ontwikkeling van de woordenschat begint weliswaar ook heel vroeg
maar duurt, in tegenstelling met die van de uitspraak en van de spraakkunst, tot
laat in het leven. Zowel kinderen als volwassenen verrijken hun woordenschat bijna
dagelijks. Studenten leren tijdens hun universitaire opleiding of hun beroepsopleiding
heel wat nieuwe woorden. Vakmensen komen regelmatig technische termen tegen,
die ze zich eigen maken. Precies omdat de uitbreiding van de woordenschat niet
aan een bepaalde levensperiode gebonden is, kan het meertalige kind zijn
aanvankelijke achterstand op lexicaal gebied tijdens de adolescentie moeiteloos
inhalen.
3. Verschillende taalsystemen. Opdat het kind dat tweetalig opgevoed wordt, zijn
twee taalsystemen uit elkaar zou houden en geen mengtaal zou gaan gebruiken,
is het uiterst belangrijk dat de toestanden waarin de ene taal aangeleerd en gebruikt
wordt zouden verschillen van de toestanden, waarin de tweede taal verworven
wordt. Als het kind thuis met zijn ouders, broers en zusjes één taal bezigt en op
school een andere taal gebruikt, wordt er aan deze voorwaarde meteen voldaan.
Het is echter wenselijk dat tenminste één van de ouders een voldoende kennis van
de taal zou hebben die het kind op school gebruikt. Elke leerling moet immers thuis
iemand hebben die hem - indien nodig - zijn huiswerk kan helpen maken. Er moet
iemand in het gezin zijn, die met hem de dictees kan voorbereiden of hem een
spraakkundige regel kan verduidelijken, die hij op school niet goed begrepen heeft.
De ouders moeten ook met de leerkrachten kunnen gaan spreken en de
oudersvergaderingen, die de school inricht, kunnen bijwonen. De onmisbare
samenwerking tussen school en gezin kan moeilijk tot stand komen, indien geen
van de ouders de leidende taal van de school kent.
Als de ouders van een tweetalig kind de taal kennen die op school gebruikt wordt,
moeten zij deze in gesprekken met het kind niet gebruiken. De tweetalige opleiding
moet het beginsel één persoon, één taal in acht nemen. Eénzelfde persoon moet
in aanwezigheid van het kind steeds dezelfde taal spreken. Indien deze stelregel
nageleefd wordt, zal het ‘switch mechanism’ waarvan Penfield gewag maakt,
gemakkelijk tot stand komen. Het zien alleen al van een bekend gelaat zal een
geconditioneerde reflex in het kind uitlokken: de jonge spreker zal onbewust het
taalsysteem klaarmaken dat met het gelaat geassocieerd is, en het ander taalsysteem
onderdrukken.
20
Naar het schijnt is een ietwat vergelijkbare reflex ook bij apen mogelijk. Premack
en zijn medewerkers leerden een wijfjeschimpansee zinnetjes vormen met plastieken
symbolen. Eén lid van de ploeg eiste van de apin dat ze telkens het werkwoord aan
het einde van de zin zou zetten. De anderen wezen haar niet terecht wanneer ze
het werkwoord, zoals in het Engels, na
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het onderwerp plaatste. Het duurde niet lang of de apin zette, wanneer ze met de
strenge meester werkte, het werkwoord steeds aan het einde van de zin. Als ze met
de andere leden van de researchploeg werkte, zette ze het werkwoord vaak na het
21
onderwerp.
4. Eén persoon, één taal. Indien in de taalopleiding van het kind de stelregel één
persoon, één taal niet nageleefd wordt en bepaalde mensen soms de ene en soms
de andere taal met het kind gebruiken, zullen bij het zien van deze personen, de
twee taalsystemen in de hersenen van het kind geactiveerd worden. Het gevaar is
dan groot dat de twee systemen elkaar beïnvloeden en dat het kind een mengtaal
gaat spreken. De leerkracht die zijn leerling in twee verschillende talen onderricht,
schept bijgevolg een ongewenste toestand, zelfs indien hij beide talen volkomen
beheerst. In de geest van zijn leerlingen wordt hij immers met twee talen
geassocieerd, wat de verwarring van de twee taalsystemen in de hand werkt.
De gemengde tweetaligheid kan een neiging tot stotteren in de hand werken.
Vele - ook eentalige - stotteraars halen immers synoniemen of gelijkbetekenende
uitdrukkingen vaak dooreen. Wanneer ze iets willen meedelen, komen verschillende
mogelijke verwoordingen hen voor de geest en ze kunnen niet één van die
verwoordingen bijtijds kiezen en de andere onderdrukken, zodat ze al hakkelend
de verschillende formuleringen door elkaar haspelen. Indien een kind dat een
predispositie tot stotteren heeft, twee talen door mekaar leert gebruiken, dan zullen
het simultaan opkomen van gelijkbetekenende woorden en de hakkelende
ineenschuiving ervan zich vaak voordoen, daar het kind in vele gevallen twee
equivalenten kent, één in taal A en één in taal B, en daar zijn twee taalsystemen bij
het spreken gelijktijdig geactiveerd worden. In dit verband kan een geval aangehaald
22
worden, waarvan Ruke-Dravina in haar studie over vroegtijdige meertaligheid
gewag maakt. Het gaat om een tweetalige die Russisch en Lets vloeiend sprak,
maar die stotterde telkens wanneer hij verzocht werd zo letterlijk mogelijk van de
ene taal in de andere te vertalen, iets dat hij blijkbaar alleen kon doen door zijn twee
taalsystemen gelijktijdig in te schakelen.
Zelfs indien het beginsel één persoon, één taal geëerbiedigd wordt, zullen er in
de spraak van het tweetalige kind af en toe kleine interferenties voorkomen. Een
occasionele beïnvloeding van het ene taalsysteem door het andere is echter van
weinig belang. Zulks komt trouwens ook bij eentaligen voor. Eentalige sprekers zijn
immers ook met verschillende taalniveaus of taalregisters binnen hun moedertaal
vertrouwd. Een student gebruikt niet net dezelfde woordenschat wanneer hij zich
met makkers over een pro-
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bleem onderhoudt als wanneer hij hetzelfde probleem in een spreekbeurt behandelt.
En zijn zinsbouw is vermoedelijk ook niet net dezelfde in beide omstandigheden.
Af en toe wordt er evenwel in de deftige taal een woord uit de omgangstaal of een
niet al te beschaafde zinswending per ongeluk gebruikt. Het kan ook voorkomen
dat de spreker bewust een woord aan een bepaald taalniveau ontleent omdat hij
het overeenkomstige woord in het register dat hij voor het ogenblik bezigt, niet kent
of momenteel vergeten heeft. Insgelijks zal het tweetalig kind, zelfs indien het zijn
twee talen doorgaans goed uit mekaar weet te houden, af en toe een woord uit de
andere taal gemakshalve ontlenen.
De stelregel één persoon, één taal moet ook stipt nageleefd worden, wanneer
het kind thuis een tweetalige opleiding krijgt. De volwassenen die in het gezin een
bepaalde taal vertegenwoordigen, mogen zich in aanwezigheid van het kind van
geen andere taal bedienen. De taal die ze gebruiken moet bovendien, omwille van
de zuiverheid, hun moedertaal zijn. Het is evenwel zeer wenselijk dat de
vertegenwoordigers van de ene taal ten minste een passieve kennis van de andere
taal bezitten, die in het gezin gesproken wordt. Als de moeder het kind het
Nederlands bijbrengt, en de vader het kind met het Frans vertrouwd maakt, moet
de moeder voldoende Frans kennen om de gesprekken te kunnen volgen die haar
man met haar kind voert. Omgekeerd moet de vader kunnen begrijpen wat moeder
en kind elkaar vertellen. Indien één van de ouders niet verstaat wat de andere tegen
het kind zegt, zullen er gauw wrijvingen in het gezin ontstaan. Hoewel elke ouder
zich als spreker uitsluitend van zijn taal mag bedienen, moet hij als luisteraar de
twee talen kunnen hanteren die in het gezin gesproken worden. Als beide ouders,
b.v. aan tafel, een gesprek met het kind voeren, vereist de toepassing van het
principe één persoon, één taal wel enige tucht. De ouders mogen niet terzelfdertijd
praten. Anders vervalt men tot gemengde tweetaligheid. Een vlugge taalafwisseling
stelt daarentegen geen probleem. Het blijkt dus dat vroegtijdige meertaligheid, indien
ze aan bepaalde voorwaarden voldoet, de taalontwikkeling van het kind geenszins
in het gedrang brengt. Ze staat integendeel het kind toe een inheemse, accentloze
uitspraak in elk van zijn talen te verwerven alsmede een betrouwbaar taalgevoel.
Men zou zich kunnen afvragen of de ontwikkeling van een dergelijke
taalvaardigheid niet gebeurt ten koste van andere geestesbekwaamheden. Staat
de vroegtijdige meertaligheid de ontplooiing der andere, niet-verbale vermogens
soms niet in de weg? Decroly, die nochtans geen voorstander van vroegtijdige
23
24
tweetaligheid was , heeft met Wauthier een drietalig
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jongetje van 5,5 jaar aan allerhande intelligentietests onderworpen. Ze hebben
bevonden dat het kind zeer knap was en dat geen enkel van de onderzochte
capaciteiten te weinig ontwikkeld was. De prestaties en verwezenlijkingen van
mensen als Pearl Buck, Eric Buyssens, Albert Schweitzer en Leo Tolstoj, die allemaal
een vroegtijdige twee- of meertaligheid gekend hebben, laten ook zien dat de
verwerving van verscheidene talen in de prille jeugd de ontplooiing van de
25
geestesvermogens niet hoeft te remmen. Voorts heeft Balkan een groep tweetaligen
met een equivalente groep eentaligen vergeleken en bevonden dat, wanneer de
tweetalige opleiding aan de bovenvermelde voorwaarden voldaan had, de tweetaligen
intelligenter waren dan hun eentalige tegenhangers. De bewering van Laurie en
Pichon dat vroegtijdige tweetaligheid de intellectuele groei van het kind belemmert,
is dus ongegrond.
Vroegtijdige meertaligheid, indien ze op de bovenvermelde beginselen stoelt,
staat dus de ontwikkeling van de taal- en andere vermogens niet in de weg. Maar
zou ze misschien toch de ontplooiing van de persoonlijkheid benadelen? Is het waar
dat het jonge kind dat meerdere talen aanleert, innerlijk verscheurd wordt omdat
het zich geen van de levensbeschouwingen eigen kan maken die aan deze talen
ten grondslag liggen? Zit de jonge polyglot noodzakelijk tussen twee stoelen in de
as?
In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat men nog nooit heeft kunnen
bewijzen dat ‘verschiedene Sprachen verschiedenes Fühlen, Werten, Wollen
26
lehren’. Het staat helemaal niet vast dat wie een andere taal spreekt, ipso facto
27
ook anders denkt. Tegenover de overtuiging van Waterhoef dat de moedertaal
een denkschool is, kan men Wandruszka's uitspraak stellen dat ‘het aannemen van
een dergelijke verhouding tussen de structuren van onze talen en de structuren van
28
onze belevingswereld, ten einde toe dóórgedacht, tot onzinnige resultaten voert’.
Maar zelfs als men aanneemt dat verschillende talen aan verschillende
Weltanschauungen beantwoorden, is het nog lang niet zeker dat het een nadeel is
van kindsbeen af met verschillende zienswijzen geconfronteerd te worden. Indien
vroegtijdige tweetaligheid tot een splitsing van de persoonlijkheid zou leiden, zouden
de volgende mensen, die allemaal een vroegtijdige twee- of meertalige opleiding
genoten hebben, gedragsstoornissen vertoond hebben: de zoon van Ronjat, de
zoon van Pavlovitch, de pleeg-
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dochter van Tits, de jongste zoon van Keating, de twee dochters van Leopold, de
zoon van Burling, de kinderen van Penfield, de dochter van Wittwer, de dochter van
Kinzel, de zoon van Dimitrejevic, en verder ook Pearl Buck, Theodor Elwert, Livia
29
Stijns en Ruke-Dravina. Uit de verslagen over de jeugd van deze mensen blijkt
echter dat de vroegtijdige meertaligheid hun ego helemaal niet belet heeft tot zijn
recht te komen.
30
Aan het einde van zijn korte levensbeschrijving meent Lowie weliswaar te mogen
concluderen dat ‘the bilingual is something of a problem child’. Maar Lowie heeft
eigenlijk geen vroegtijdige tweetaligheid gekend: hij was al tien jaar oud toen hij
Wenen verliet om zich in de Verenigde Staten te vestigen. Dit is vermoedelijk de
reden waarom hij zich in het Engels nooit volledig heeft kunnen thuisvoelen.
Bovendien is Lowie een inwijkeling, d.w.z. iemand die nolens volens een bepaalde
levenswijze heeft opgegeven en die tracht zich in een heel andere maatschappij in
te burgeren. Soms lukt deze aanpassing maar half, wat gemakkelijk aanleiding tot
onrust en innerlijke gespletenheid kan geven. Een dergelijk gevoel van ontworteldheid
is echter niet te vrezen bij een kind dat in een omgeving waar het zich volledig
thuisvoelt, twee talen in plaats van één aanleert.
31
Bossard van zijn kant doet zijn afkeuring van de vroegtijdige tweetaligheid op
het geval van John Rowley steunen. Rowley, die de zoon van Duitse inwijkelingen
in de Verenigde Staten was, heeft een weemoedig leven geleid. Zijn bestendig
onbehagen sproot echter niet uit zijn Duits-Engelse tweetaligheid voort, maar uit
het feit dat hij zijn Duitse afkomst niet kon
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aanvaarden. ‘Ware ik bereid geweest als een Duitser op te groeien, een “ver-Duitst”
meisje te huwen, met Duits-Amerikaanse verwanten en vrienden om te gaan, dan
was het allemaal best en gelukkig voor mij afgelopen,’ bericht Rowley zelf. ‘Maar
daartoe was ik nooit bereid.’ Had hij niet voortdurend getracht zijn Duitse erfenis te
ontkennen, hij zou een gelukkige tweetalige geweest zijn.
Uit het voorafgaande blijkt dat een vroegtijdige meertalige opleiding aan bepaalde
voorwaarden moet voldoen, wil men de moeilijkheden en stoornissen vermijden die
zich bij sommige jonge polyglotten voordoen en die door de tegenstanders van de
vroegtijdige tweetaligheid als schrikbeelden aangewend worden. Een gezond kind
kan verscheidene talen aanleren. Maar deze taalverwerving mag geenszins in het
wilde weg gebeuren. Bepaalde stelregels moeten stipt worden nageleefd. Wanneer
de taalopleiding behoorlijk verloopt, maakt het kind zich twee of meer moedertalen
eigen en dit is in alle opzichten een enorm voordeel.
Vroegtijdige meertaligheid is dus zeer wenselijk maar niet altijd realiseerbaar.
Een verstandige meertalige opleiding is immers een bijzonder zware opdracht...
voor de ouders. Elk gezond kind kan verschillende talen aanleren maar niet elk
echtpaar is er toe in staat aan de vereisten van de meertalige opleiding te voldoen.
Waar het niet zeker is dat de ouders de taak aankunnen, is vroegtijdige meertaligheid
veiligheidshalve af te raden. Men zou natuurlijk kunnen opwerpen dat de hier
vermelde voorwaarden heel streng en misschien onnodig streng zijn. Iedereen kent
immers mensen die twee talen hebben leren beheersen, al beantwoordde hun
opleiding niet aan alle in dit opstel besproken eisen. Men mag echter niet uit het
oog verliezen dat de voorwaarden die hier omschreven worden, voldoende maar
geenszins noodzakelijke voorwaarden zijn. Een meertalige opleiding die met de
bovenvermelde condities niet overeenkomt, zal misschien toch lukken; maar het
gevaar dat ze op een fiasco uitloopt, is groot. De bedoeling van dit artikel was o.a.
een tweetalige opleiding te beschrijven die niet riskant is.
Een ander doel was een maatstaf aan te leggen, waarmee gevallen van mislukte
meertaligheid beoordeeld kunnen worden. Als men de vermelde criteria op de
32
33
meertalige kinderen toepast, die door Emma of door Pichon en Borel-Maisonny
beschreven zijn, stelt men vast dat de taalstoornissen van deze kinderen veroorzaakt
zijn niet door de vroegtijdige meertaligheid op zich, maar wel door de manier waarop
3435
de kinderen zijn opgevoed.
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Het Verre Oosten - Het ‘nabije’ westen
H.M.J. van den Bosch en
A.G.J. Dietvorst
De belangstelling van de mens voor de hem omringende wereld is zo oud als de
mensheid zelf en in feite van essentiële betekenis voor het menselijk bestaan. De
vraag naar wat en waarom daar van verschijnselen in de ruimte vormt de basis
waarop sedert lang de wetenschap der geografie berust. In feite is het juist de aard
van de vragen die worden gesteld waardoor de geografie zich als wetenschap van
andere wetenschappen onderscheidt.
Kenmerkend voor de moderne geografiebeoefening is de veranderde wijze van
vraagstelling. Tot de jaren vijftig, zo zou men ongeveer kunnen stellen, hadden de
vragen betrekking op de wijze waarop de relatie mens-milieu gestalte had gekregen
in de vorm van een grote verscheidenheid aan ruimtelijke patronen van verschijnselen
die traditioneel door geografen werden bestudeerd zoals klimaat, vegetatie,
1
bodemgesteldheid, landbouw, industrie en verkeer. In hoofdzaak ging het er daarbij
om het karakteristieke, het ruimtelijk-individuele van bepaalde gebieden te
beschrijven. Soms trachtte men het kenmerkende van een bepaald gebied of van
een bepaalde stad met enkele woorden aan te geven. Er ontstonden zo typeringen
als: Ruhrgebied, smeltkroes der natie; Borinage, terre qui meurt; Eindhoven, lichtstad.
De verklaring ervan, in de zin van het opsporen van wetmatigheden, bleef daarbij
op de achtergrond.
2
In de jaren zestig veranderde de koers van de geografiebeoefening in een nu
vrijwel algemeen aanvaard streven naar het blootleggen van wetmatigheden die
ten grondslag liggen aan de ruimtelijke verscheidenheid der dingen. Men stelde
zich niet langer tevreden met het beschrijven van een aantal geografisch interessante
verschijnselen in hun ruimtelijke verscheidenheid, zoals bijvoorbeeld het beschrijven
van de verzorgende functie van een centrale plaats voor zijn omgeving, doch men
trachtte daarentegen vast te stel-

1
2

Het betreft hier een sterk vereenvoudigde weergave van de geografische vraagstelling. In
werkelijkheid is er steeds sprake van een grote verscheidenheid van geografische optiek.
W.W. de Jong geeft hiervan een goed overzicht. Zie: Essenties en kenmerken van moderne
geografiebeoefening, in Geografisch Tijdschrift, 1977, nr. 4, blz. 250 e.v.
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len of de wijze waarop die verzorgende functie werd gerealiseerd, beantwoordde
aan een theorie.
Aanvankelijk gingen de naar wetmatigheden zoekende geografen ervan uit dat
er een objectief kenbare rationele werkelijkheid is, die eenduidig weergegeven kan
worden. Het ruimtelijke gedrag van de mens werd beschouwd als een
economisch-rationele reactie op geometrische vormen en relaties zoals ligging,
vorm, afstand, richting en schaal. In de hierop gebaseerde locatietheorieën
veronderstelde men bijv. dat de keuze van de vestigingsplaats van een industrie
voornamelijk een kwestie was van het afwegen van zaken als transportkosten voor
de grondstoffen en de kosten van de arbeidsmarkt. Daardoor leek het alsof het
ruimtelijk gedrag van de mens door middel van formules beschreven kon worden.
Grote populariteit kreeg o.a. de toepassing van het aan de natuurkunde van Newton
ontleende graviteitsmodel. De interactie tussen twee plaatsen A en B wordt hierin
evenredig geacht met het produkt van de massa's van A en B (uitgedrukt bijvoorbeeld
in bevolkingsaantallen of omzetcijfers) en omgekeerd evenredig met het kwadraat
van de afstand tussen beide plaatsen. Uitgaande van deze theorie kan men ook
voorspellen hoe groot de interactie tussen A en B in de toekomst zal zijn.
De grotere nadruk op theorievorming ging gepaard met de introductie van een
heel scala van nieuwe methoden en technieken en wel in die mate dat men spreekt
van de kwantitatieve revolutie binnen de geografie. Kritiek op deze ontwikkeling
bleef niet uit. Ze kwam enerzijds van geografen die vanuit een bepaalde
maatschappijvisie vonden dat men zo niet doorstootte tot de fundamentele
onderliggende processen (o.a. werd dit gesteld door de marxistisch geïnspireerde
geografen) en anderzijds van hen die van een te ver doorgevoerde kwantificering
vreesden voor een ‘ontmenselijking’ van de geografie. Deze laatste groep vond (en
vindt) dat de formalisering en generalisering in de geografie geleid had tot een
scheiding tussen ruimte en ‘het erin vervatte’. Zij vonden dat mens en samenleving
3
opnieuw ontdekt moesten worden. Het ruimtelijk handelen van de mens leek
gedegradeerd te zijn tot een functie van grootheden als afstand en omvang
(bijvoorbeeld bij de toepassing van het bovengenoemde graviteitsmodel). Men
ontdekte tegelijkertijd de nadelige effecten van de mede hierop teruggrijpende
schaalvergroting. Waren de nieuwe winkelcentra, gepland volgens de inzichten van
graviteitstheorie en locatietheorie wel voor iedereen optimaal bereikbaar? Moet
‘optimaal’ in dit verband gezien worden als de gunstigste (voor wie eigenlijk) uitkomst
van een puur economische kosten-batenanalyse? De formele modellen, gezien als
een adequate weergave van het ruimtelijk gedragspatroon van de mens, waren
teveel geworden tot een instrument

3

Men zie o.a. Chr. van Paassen, Human geography in terms of existential anthropology, in
Tijdschrift v. Econ. en Soc. Geografie, 1977, nr. 6 blz. 324.
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ter motivering van bepaalde beleidsbeslissingen. Meer en meer raakte men ervan
overtuigd, dat mensen niet steeds modelmatig handelen doch in hun handelen
gestuurd worden door een grote verscheidenheid aan waarden, opvattingen en
belangen. De vestigingsplaats van een industrie wordt niet louter gekozen op grond
van rationeel-economische overwegingen. Dat zou nl. betekenen dat een ondernemer
steeds volledig geïnformeerd dient te zijn over de mogelijkheden ter plaatse. Dit
laatste is nu eenmaal onmogelijk en bovendien zullen ook irrationele overwegingen
een rol spelen bij de beslissing.

Gedragsgerichte geografie
Het inzicht dat de mens zijn ruimtestructurerende beslissingen neemt op grond van
subjectieve en deels irrationele overwegingen, leidde tot het ontstaan van de
‘behaviorale’ geografie, een meer gedragsgerichte geografie. In plaats van het
gedrag in de ruimte komt nu het ruimtelijk gedrag van de mens centraal te staan bij
de verklaring van de verscheidenheid in de ruimtelijke organisatie van verschijnselen.
Niet langer is de basisnotie een analyse van ruimten met bepaalde kenmerken om
vervolgens de effecten daarvan op het menselijk gedrag na te gaan, doch een meer
verfijnde analyse-cyclus: omgeving (ruimte) → mens → ruimtelijk gedrag → omgeving.
Anders gezegd, bij deze benaderingswijze stelt men zich de vraag hoe de mensen
de hen omringende ruimte beleven en op welke wijze deze ruimtelijke ervaring
doorwerkt op het ruimtelijk handelen van de mens. De ruimtelijke beleving, deze
perceptie van de omgeving speelt in de gedragsgerichte geografie een belangrijke
4
rol. Vandaar de aanduiding perceptiegeografie of ‘cognitive behavioural approach’.
Een voorbeeld waarbij sprake is van een negatieve image van een gebied geeft
5
Reinink. In het kader van een onderzoek naar bedrijfsverplaatsingen in de periode
1950-1962 in Nederland vroeg hij de ondernemers een oordeel uit te spreken over
de landsdelen noord, oost, west, zuid en Zeeland met betrekking tot factoren als
‘geschikte ruimte’, ‘arbeidsmarkt’, ‘aard van de bevolking’, ‘uiterlijk en natuurschoon
van de streek’ en ‘verkeersontslotenheid’. Opvallend was het negatieve oordeel
over de aard van de bevolking en de mogelijkheden voor ‘cultuur en ontspanning’
in de provincie Zeeland. Het leidt geen twijfel of dergelijke percepties zullen bij een
uiteindelijke beslissing over al dan niet vestigen in Zeeland een rol gespeeld hebben.
Dat de image van een stad een rol speelt bij de locatiekeuze bleek ook uit een
onderzoek naar de beste vestigingsplaats voor de verzekeringsmaatschappij Centraal
Beheer. Ver-

4
5

P. Claval, La géographie et la perception de l'espace, L'espace géographique, 1974, pp.
179-187.
G.J. Reinink, Industriële bedrijfsmigratie in Nederland in de jaren 1950-1962. Een onderzoek
naar verplaatsingsfactoren, SISWO, Amsterdam, 1970.
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schillende plaatsen werden genoemd zoals Nijmegen, Enschede, Apeldoorn,
Deventer, Zwolle en Breda. De Stichting Nederlands Economisch Instituut adviseerde
of Nijmegen of Enschede. Het werd uiteindelijk Apeldoorn. Een van de motieven
hiertoe was dat de naam Apeldoorn een gunstige klank had in de oren van de
Amsterdammers, omdat het nog niet het einde van de wereld betekende (Centraal
Beheer was eerst in Amsterdam gevestigd).

Perceptie-onderzoek
Het belang van de perceptie van de omgeving voor de verklaring van het ruimtelijk
gedrag wordt vrijwel door iedere geograaf tegenwoordig erkend en het aantal studies
6
en toepassingen op dit terrein groeit met het jaar. Het pionierswerk met betrekking
tot dit vraagstuk is van de hand van enkele Angelsaksische geografen en
stedebouwkundigen.
Julian Wolpert kan beschouwd worden als een der eersten die bovengenoemde
nieuwe inzichten binnen de geografie trachtte toe te passen. Hij onderzocht in 1964
het onderscheid tussen optimaal mogelijke beslissingen en werkelijk genomen
beslissingen bij boeren in Zweden en constateerde dat de gangbare economische
theorie niet toereikend was om de verschillen te verklaren. Bij door hem ondernomen
migratiestudies bleek iets dergelijks. Waarden aan bepaalde plaatsen en gebieden
toegekend bleken van invloed te zijn geweest op het migratiegedrag. Die waarden
waren op hun beurt weer beïnvloed door o.a. de perceptie van het gebied en de
perceptie van de afstand er naar toe. Zeer bekend is eveneens het onderzoek van
Saarinen naar de perceptie van de droogte bij de boeren van de Great Plains in de
Verenigde Staten. Hij vond dat boeren slechts refereerden aan de klimatologische
omstandigheden in een nabij verleden bij het doen van voorspellingen. Daardoor
onderschatten zij de frequentie waarmee droogteperioden voorkomen.
Het klassieke werk voor ons inzicht in de belevingswaarden van de stedelijke
ruimte is ‘The image of the city’ van Kevin Lynch (1960), waarin onderzocht wordt
hoe de menselijke geest de perceptie van de ruimte structureert. Lynch hield zich
vooral bezig met de vraag hoe een stad door bewoners of door toevallige bezoekers
‘gelezen’ wordt: m.a.w. hoe de ‘berichten’ die de stedelijke vormen uitzenden
geïnterpreteerd worden. Het doel van het boek is de visuele kwaliteit van de
Amerikaanse stad te beschouwen tegen de achtergrond van een bestudering van
het mentale beeld van de stad, zoals dat bij de burgers is gevormd. Deze mentale
beelden zijn volgens hem het resultaat van een interactieproces tussen waarnemers
en om-

6

Voor een recent overzicht: H.M.J. van den Bosch, Het subjectieve moment in het ruimtelijk
gedrag. Poging tot inventarisatie en evaluatie van de perceptiebenadering binnen de geografie,
in Geografisch Tijdschrift, 1977, nr. 2, blz. 77-97.
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geving. De omgeving suggereert onderscheidingen en relaties en de waarnemer
selecteert en organiseert die in het kader van zijn eigen doelstellingen. Hij geeft
zodoende een bepaalde betekenis aan de omgeving. Het onderzoek van Lynch
strekte zich uit over de centra van drie Amerikaanse steden nl. Boston, Jersey City
en Los Angeles. Een van de conclusies van Lynch was dat de kennis die het individu
heeft van zijn stad of omgeving en die het voornaamste referentiekader vormt voor
het nemen van zijn ruimtelijke beslissingen, in hoge mate een functie is van de
sociaal-economische positie van het individu. Leden van een lagere sociale klasse
beschikken doorgaans over een gefragmenteerde, op de buurt betrokken voorstelling;
leden van een hogere sociale klasse hebben een meer uitgestrekte en een meer
abstracte beeldvorming.
Sedert het verschijnen van het baanbrekende werk van Lynch heeft men in vele
steden onderzoek verricht naar de wijze waarop zo'n stad door bewoners gezien
wordt. Geografen van de Vrije Universiteit te Brussel gaven aan een aantal
eerstejaarsstudenten geografie en geschiedenis de opdracht (onvoorbereid) een
kaart te tekenen van het stadscentrum van Brussel aan de hand van elementen die
7
ze zich over het stadscentrum meenden te herinneren.
In de getekende kaarten was duidelijk een tweedeling herkenbaar in enerzijds
kaarten getekend door pendelaars en ‘kotstudenten’ en anderzijds door studenten
afkomstig uit de agglomeratie Brussel of zijn onmiddellijke omgeving. De eerste
groep deed geen poging het stadscentrum af te bakenen. De kaarten worden
gedomineerd door herkenningspunten langs de weg van het Centraal Station naar
de Universiteit. Het openbaar vervoer blijkt de bepalende factor te zijn voor het
inzicht in de stad. Sommige kotstudenten (deze verblijven gedurende de week in
Brussel en gaan in het weekend naar huis) blijken de stad iets beter te kennen,
maar de verschillen zijn gering. Daarentegen hebben de inwoners van de
agglomeratie een veel beter inzicht. Zij geven als afbakening van het stadscentrum
van Brussel de vijfhoek van de Kleine Ring. De door deze studenten weergegeven
herkenningspunten passen in de categorisering die Lynch daartoe ontworpen heeft.
De studenten beperken de weergegeven elementen tot wat volgens hen essentieel
is aan de stad: de typische vijfhoekvorm, de noordzuidassen (Kanaal,
Maxlaan-Anspachlaan, Nieuwstraat-Zuidstraat, Koningstraat), de metrostations en
het winkelcentrum. Dit laatste wordt duidelijk in omvang overschat, waaruit blijkt
hoeveel belang eraan gehecht wordt.
De mentale kaart die ieder zich op de een of andere manier van zijn wereld vormt,
is dus een uitstekend analysemiddel voor het achterhalen van het

7

Y. Verhasselt en H. de Laet, Perceptie van de ruimte: ‘Mentale’ kaarten, in De Aardrijkskunde,
1977, 2, blz. 113-123.
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persoonlijk ruimtebeeld. Een mentale kaart is als het ware de materiële uitdrukking
van het mentale beeld dat men heeft van zijn omgeving.

De mentale kaart
Dat de perceptie die de mens heeft van zijn wereld doorgaans niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid, wordt al in de Oudheid geïllustreerd door
het kaartbeeld. We kunnen die oude kaarten wonderlijk vinden, doch dan beoordelen
we ze met de criteria van een op de moderne kartografie stoelende logica. En terecht
8
constateerde De Jong in dit verband dat de verwondering die toegang verschaft
tot het kunnen beleven van deze oudere wereldvoorstellingen eerst ontstaat, wanneer
het moderne mensidee verlaten wordt. Duidelijker en minder subtiel dan in de
moderne kaarten komt uit oude kaarten een bepaald wereldbeeld en mensbeeld
naar voren.
Hoewel de moderne kartografie, afgezien van projectieproblemen, een
werkelijkheidsgetrouw kaartbeeld levert en vrijwel iedereen regelmatig met
(atlas)kaarten wordt geconfronteerd, blijkt ook nu nog sprake te zijn van de
aanwezigheid van een individuele kaart van het eigen land of de wereld. Die mentale
kaart is een vereenvoudigd model en die vereenvoudiging heeft enerzijds te maken
met het feit dat de werkelijkheid te complex is om geheel te worden weergegeven.
Anderzijds spelen verwachtingen, stereotypen en waarde-oordelen een belangrijke
rol bij de wijze waarop een land, gebied of de wereld als geheel tot een mentale
kaart vereenvoudigd wordt.
9
Door onder andere David Stea is een poging gedaan om onze mentale kaart
modelmatig weer te geven, mede om moderne onderzoekstechnieken mogelijk te
maken. Hier volgen enkele vooronderstellingen die aan zijn model ten grondslag
liggen:
1. Gewone kaarten zijn zichtbaar. Hoe iemands mentale kaart er uitziet kunnen
we alleen langs een omweg te weten komen. Dat kan op twee manieren
gebeuren. We kunnen kijken hoe mensen zich gedragen en hieruit conclusies
trekken over hun voorstelling van de ruimte. Tijdens een bepaald onderzoek
bleek bijvoorbeeld, dat mensen eerder geneigd zijn winkels te bezoeken die,
vanaf hun woonhuis gezien, dichter bij het centrum liggen, dan winkels die
verder van het centrum af liggen, ondanks het feit dat de afstand
winkel-woonhuis in beide gevallen niet verschilde. Een andere manier om iets
te weten te komen over de mentale kaart is mensen punten, lijnen en vlakken
te laten tekenen die allerlei objecten en verbindingswegen in de ruimte
voorstellen. De eerstgenoemde methode blijft hier verder buiten beschouwing.

8
9

Th. de Jong, Wereldbeeld en wereldkaart, in Streven, Jrg. 24, 1971, blz. 596-602.
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Evanston (Ill.), 1969, pp. 228-253.
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2. Vaak blijkt uit dergelijke tekeningen dat bepaalde elementen, vaak wegen of
belangrijke gebouwen, belangrijker zijn dan andere. Dat wil zeggen: men tekent
deze het eerst en men bepaalt vervolgens de relatieve ligging van minder
belangrijk geachte gebouwen en wegen. Zo ontstaat er een hiërarchische
structuur in de mentale kaart.
3. Vrijwel altijd brengen mensen op de een of andere manier een grens aan in
het deel van de ruimte dat ze getekend hebben, of dat nu een woonwijk, een
stad of een groter gebied is. Dergelijke grenzen vallen lang niet altijd samen
met ‘officiële’ grenzen, en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van
zaken als regionaal bewustzijn.
4. De afstanden op een getekende mentale kaart komen lang niet altijd overeen
met de afstanden in kilometers. Het lijkt erop dat de getekende afstand vooral
van twee grootheden afhankelijk is nl. het gemak waarmee men denkt een
bepaalde afstand te kunnen overbruggen en de mate waarin men
communicatiebeperkende invloeden (= barrières) bijv. in de vorm van
douaneposten, kans op filevorming, aanwezig acht.
Uit de zojuist genoemde vooronderstellingen valt af te leiden, dat een mentale kaart
een aantal meetbare dimensies heeft. Zo kunnen gemeten worden: de absolute
ligging van de punten in relatie tot een denkbeeldig graadnet, de afstanden en de
richting, de veronderstelde vorm en afmeting van waargenomen gebieden en de
sterkte c.q. doorlaatbaarheid van de barrières. Deze dimensies kunnen worden
opgevat als afhankelijke variabelen. Als onafhankelijke variabelen kunnen worden
beschouwd: de attractiviteit van punten (plaatsen, gebieden) die respectievelijk als
‘oorsprong’ en ‘bestemming’ van denkbeeldige reizen worden gezien, de aard van
eventuele grenzen, de bekendheid met plaatsen, wegen en gebieden en de
objectieve afstand tussen plaatsen.
Als hypothesen in het perceptie-onderzoek (de mogelijke relaties tussen de
afhankelijke en de onafhankelijke variabelen) worden door Stea geformuleerd:
1. Afstanden zijn niet commutatief (dat wil zeggen dat de afstand van A naar B
niet altijd als even lang ervaren wordt als die van B naar A). Iedereen kan dit bij
zichzelf nagaan. Ofschoon hierbij vele factoren een rol spelen (het spitsuur o.a.),
kunnen we in dit verband stellen dat de afstand van ons werk naar ons huis vaak
korter lijkt dan omgekeerd. De mate van (non) commutativiteit is onder meer
afhankelijk van de waardering van A en B, de aantrekkelijkheid van de verbindingen
en de aanwezigheid van barrières.
a. Met betrekking tot het schatten van de omvang van ruimtelijke eenheden geldt:
- Wanneer men geheel onbekend is met een aantal gebieden (in de zin van er
niet geweest zijn) zal de meest realistische schatting naar alle waarschijnlijkheid
worden gemaakt van het gebied waarover men het
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meest geïnformeerd is.
- Wanneer men wel bekend is met een aantal gebieden zal de omvang van het
bekendste en meest gewaardeerde gebied overschat worden.

Beeld van de wereld
Een van de eerste bevindingen van het perceptie-onderzoek was dat gebieden in
de nabijheid van de waarnemer relatief groter werden voorgesteld dan ze zijn. Deze
met afstand samenhangende vervormingen bleken eveneens uit een onderzoek
10
van Saarinen naar de wijze waarop de studenten zich een beeld vormden van de
wereld. Daartoe werden vier groepen studenten geselecteerd in de Verenigde Staten,
Canada, Finland en Sierra Leone. Zij kregen een blanco vel papier met het verzoek
daarop een wereldkaart te tekenen, met daarin alle plaatsen die voor hen van belang
waren. Enkele van de algemeen herkenbare kenmerken van de getekende kaarten
waren: Het overheersen van politieke (staatkundige) eenheden boven het vermelden
van fysisch-geografische verschijnselen, de grote frequentie waarmee het
moederland werd genoemd, het bekende wordt groter in omvang afgebeeld dan
het onbekende, landen met een specifieke vorm (bijv. Italië) hebben een grotere
kans afgebeeld te worden dan centraal in een continent gelegen landen en politieke
c.q. actuele gebeurtenissen beinvloeden het kaartbeeld in sterke mate.
Op grond van deze studie vraagt Saarinen zich af of deze algemene kenmerken
ook geldingskracht hebben voor bijvoorbeeld studenten uit communistische landen.
Of hebben deze mensen op grond van afwijkende culturele en politieke opvattingen
een ander wereldbeeld? En in hoeverre zijn deze opvattingen van invloed op
economische en politieke processen?
De idee van Saarinen of mogelijkerwijs afwijkingen van de algemene kenmerken
in zijn onderzoek vastgelegd, voor andere testgroepen vastgesteld zouden kunnen
worden, werd door ons aangegrepen om een nader onderzoek in te stellen naar
het wereldbeeld van een willekeurige groep Nederlandse studenten. Daartoe werd,
onaangekondigd, aan 88 Nijmeegse eerstejaarsstudenten in de sociale geografie
het verzoek gedaan op een blanco vel papier (A-4 formaat) een wereldkaart te
tekenen (zie Fig. 1). Daarop moest dan tevens worden aangegeven welke landen,
gebieden, steden, fysische verschijnselen voor hen in politiek, economisch en
sociaal-cultureel opzicht van belang geacht werden. Voor het uitvoeren van dit
verzoek was een half uur beschikbaar. Het tijdstip was januari 1977.
De analyse van dit materiaal heeft zich voornamelijk beperkt tot een ver-

10

Thomas F. Saarinen, Student views of the world, in: Image and environment. Cognitive
mapping and spatial behavior, ed. by R. Downs and D. Stea, Chicago, 1973, pp. 148-162.
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Fig. 1 Een van de 88 getekende kaarten. Uiteraard niet representatief. Wel blijkt hieruit de
overschatting van Europa, de onderschatting van de afstand tot Amerika en het ‘lege’ Afrika.
In januari 1977 blijkt de Zuidoostaziatische conflictaard door deze student al weer vergeten
te zijn.
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kenning van twee aspecten. Allereerst zijn de frequenties waarmee landen etc.
genoemd werden bekeken en daarnaast is nagegaan in hoeverre het kaartbeeld
qua vormgeving systematische kenmerken (vervormingen, afwijkingen etc.)
vertoonde.

De frequenties
De mate waarin de studenten landen noemden op de door hen getekende kaarten
is op Fig. 2 te zien. Daarbij kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt:
- De landen die het meest worden genoemd, spelen politiek en economisch een
belangrijke rol in het wereldgebeuren. De meeste uit deze categorie zijn tevens
duidelijk herkenbaar door hun omvang.
- In de categorie 40-50 x genoemd, vinden we vooral landen die in politiek opzicht
de aandracht trekken (Spanje, Chili, Noord-Ierland, Portugal, Suriname en
Rhodesië). Voor een deel zijn dit tevens landen met een gemakkelijk herkenbare
vorm of met een herkenbaarheid op grond van hun nabijheid. Opvallend is dat
de genoemde landen uit deze categorie een westelijke of zuidelijke ligging
t.o.v. Nederland hebben. Oosteuropese landen, het Midden-Oosten en het
Zuidoostaziatische spanningsveld komen in deze categorie nog niet voor.
- In de categorie 10-30 x genoemd verschijnt eerst het eigen land op gelijke
hoogte met bijvoorbeeld Italië en Saoedi-Arabië. Dit is in tegenstelling tot de
bevindingen van Saarinen, die immers vond dat het moederland zo vaak
genoemd werd. Voor onze onderzoekspopulatie geldt wellicht dat ons kleine
land een groot buitenland heeft.
- De laagste categorie is te divers om iets algemeens over op te merken.
Opvallend is wel de lage score van de Nederlandse Antillen, zeker wanneer
dit vergeleken wordt met de score van Suriname. Het lijkt vrijwel vergeten,
want slechts 10% vond het de moeite van het vermelden waard.
- De behandeling van het Afrikaanse continent gelijkt op die in het tijdperk der
ontdekkingsreizen. Vrijwel het gehele binnenland blijft uiteindelijk voor 90%
van de onderzoekspopulatie een witte vlek. De Sahellanden, toch regelmatig
in het nieuws door droogte en honger, worden door slechts 5% genoemd. Ook
de ‘kleintjes’ van Midden-Amerika blijven onvermeld. Het aantal keren dat
steden op de kaart vermeld werden, is geringer dan voor de landen. De
topposities worden ingenomen door de internationale ‘decision-making centres’
New York en Moskou, op enige afstand gevolgd door Parijs en Londen.
Amsterdam is een goede vijfde in dit gezelschap. Opvallend is dat er veel meer
Noordamerikaanse dan Sowjetrussische steden worden genoemd, waaruit
alweer een typische ‘westoriëntatie’ naar voren komt.
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Fig. 2 De frequenties waarmee de onderzoekspopulatie landen noemde. Het ingetekende
assenkruis geeft de lijnstukken weer, waartegen de lijnstukken van de studentenkaarten
afgezet zijn. 1 = 50-70 ×; 2 = 30-50 ×; 3 = 10-30 ×.
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De afstandsperceptie
De wijze waarop de werkelijke afstand vervormd werd, is gemeten met behulp van
eenvoudige kaartcoördinaatverhoudingen. Dat wil zeggen dat (uiteraard
gestandaardiseerde) kaartcoördinaatgegevens van de studentenkaarten vergeleken
werden met die van een ‘standaardwereldkaart’. Daarbij hebben we gekeken naar
de verhouding Europa-Afrika, de afstand van Europa tot een punt in de Verenigde
Staten vergeleken met een ‘totale’ oost-westafstand en de ligging van Moskou.
Voor de perceptie van de verhouding Europa-Afrika werd de afstand N-M
vergeleken t.o.v. N-Z (zie Fig. 2). Hoewel de gangbare atlaskaarten geen eenduidige
maat geven voor een juiste verhouding (door verschillende kaartprojecties) kan
globaal gesteld worden dat de Europese noord-zuidafstand (N-M) 30-40% van de
totale noord-zuidafstand bedraagt. Uit Fig. 3 blijkt dat de grote meerderheid van de
studenten de Europese noord-zuidafstand t.o.v. het totaal overschat. Overschat
wordt eigenlijk niet alleen de afstand,

Fig. 3 De overschatting van de Europese noord-zuidafstand (N-M) t.o.v. de totale
noord-zuidafstand (N-Z). Op de X-as N-M als percentage van N-Z.
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doch de gehele oppervlakte (omvang) van Europa. 72% van de onderzoekspopulatie
tekende Europa groter qua oppervlakte, Afrika daarentegen werd door slechts 14%
te groot getekend en door 44% te klein. We kunnen dit als volgt interpreteren: Europa
is het continent waar de studenten wonen. Afrika is relatief onbekend. Het bekende
wordt t.o.v. het onbekende overschat.
Het lijnstuk W-O op Fig. 2 geeft de totale oost-westafstand aan waarmee de
afstanden op de studentenkaarten vergeleken werden. Het kruispunt van de
noord-zuidlijn en de west-oostlijn ligt ongeveer op de helft van het lijnstuk W-O. Uit
Fig. 4 blijkt nu dat het grootste deel van de onderzoekspopulatie de lengte van het
westelijke lijnstuk (W-M) onderschat t.o.v. het totaal (W-O). Dit lijkt in tegenspraak
te zijn met de zojuist gegeven interpretatie bij de Europa-Afrikaverhoudingen, doch
men moet bedenken dat het hier gaat om een afstandsperceptie in tegenstelling tot
daarnet waar sprake was van een perceptie van de omvang van het continent waar
men zelf woonde. De afstand tot het relatief meer bekende Amerika wordt onderschat
t.o.v. de afstand naar het minder bekende Azië.
Tenslotte is nagegaan hoe de ligging van Moskou gepercipieerd werd. De
gestandaardiseerde Moskoucoördinaten van de studentenkaarten werden afgezet
t.o.v. de werkelijke ligging van Moskou. Het resultaat is te zien op

Fig. 4 De onderschatting van de afstand ‘Europa-Amerika’ (W-M) t.o.v. de totale
oost-westafstand (W-O). Op de X-as W-M als percentage van W-O.
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Fig. 5. De 45 studenten die Moskou op hun kaart intekenden, dachten zich de ligging
van deze stad zonder uitzondering oostelijker en noordelijker dan in werkelijkheid.
Ook hieruit blijkt dat relatief onbekende plaatsen c.q. gebieden verder weg
gepercipieerd worden. Wellicht moet de afwijking in noordelijke richting verklaard
worden doordat Moskou als een ‘koude’ stad wordt gezien. Onbekendheid met het
landklimaat leidt dan tot een locatie-afwijking in noordelijke richting (voor een aantal
zou Moskou bij de Poolcirkel moeten liggen!).

Fig. 5 De perceptie van de ligging van Moskou.

Conclusie
De gegevens door het onderzoek naar voren gebracht, blijken verrassend in
overeenstemming te zijn met de resultaten uit het Saarinen-onderzoek en ook met
de vooronderstellingen door Stea geformuleerd. Inderdaad werd door de onderzochte
groep de omvang van relatief bekende gebieden overschat. Aardig is daarbij dat in
ons geval niet zozeer het moederland groter gedacht werd doch dat daarvoor in de
plaats Europa is gekomen. Vermoedelijk moet dit toegeschreven worden aan
enerzijds de aard van de opdracht (het tekenen van een wereldkaart, waarop
Nederland uiteraard een bescheiden plaats inneemt) en anderzijds aan het
ontwikkelingsniveau van de onderzochte groep. Bekend is nl. dat de ‘horizon’ ook
in ruimtelijke zin van minder geschoolden beperkter is dan die van groepen met een
hoger opleidingsniveau.
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Een ‘west’oriëntatie is duidelijk aanwezig en dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk
door de vrijwel onafgebroken stroom informatie over juist Noordamerikaanse
gebieden. Ondanks de behandeling van de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in
het aardrijkskunde-onderwijs van het vwo, lijkt toch bij deze studenten een grotere
bekendheid met de Verenigde Staten aanwezig. Nader onderzoek zou noodzakelijk
zijn om de hier veronderstelde effecten van de nieuwsmedia (denken we in dit
verband ook aan de vloed van Amerikaanse TV-produkties) op de afstandsperceptie
na te gaan. Overigens dienen we wel te bedenken dat de ‘fout’ door de studenten
gemaakt ook reeds in de 15e eeuw is gemaakt. Tenslotte leidde immers Columbus'
onderschatting van de afstand tot Indië in westelijke richting tot de ontdekking van
Amerika.
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Robert Jungk: Over en tegen kernenergie
Een gesprek met futuroloog Jungk
Fr. Boenders
1

2

Jungk geeft zijn boek ‘Der Atom-Staat’ als ondertitel mee: ‘over de vooruitgang
naar de onmenselijkheid’. Een grimmige vlag om onder te varen. Inderdaad, de
Oostenrijkse futuroloog toont zich hier een onverzoenlijk tegenstander van de
kernenergie. De centrale stelling in zijn boek is dat kernenergie voor vredelievende
doeleinden niet principieel verschillend is van kernenergie voor oorlogsdoeleinden.
De bouw van kerncentrales is dermate gevaarlijk, dat de overheid en de industrie
zich genoodzaakt zien om buitensporige, tirannieke veiligheidsmaatregelen te
nemen, die vaak de vrijheid en de rechten van de individuele burger aantasten, en
die zelfs dàn nog niet alle risico's vermogen te neutraliseren.
Straffe conditionering van de mensen die werkzaam zijn in de kerncentrales en
repressief optreden tegenover hen, die vanuit hun kennis en praktijk waarschuwen
tegen de gevaren van de kernenergie, zijn twee aspecten van het kernvraagstuk
waar Jungk in zijn boek sterk de nadruk op legt.
Eén menselijke tekortkoming, één begrijpelijke vergissing kan de dood en de
levensgevaarlijke bestraling van tienduizenden tot gevolg hebben. Terroristen kunnen
zich meester maken van de steeds toenemende hoeveelheden plutonium, en
daardoor de bevolking van hele steden tot gijzelaars maken.
Robert Jungk, zelf géén kernfysicus of wetenschappelijk geschoolde, steunt op
zijn talrijke internationale contacten en op zijn jarenlange intense journalistieke en
toekomstgerichte arbeid. Interviews, getuigenissen, anekdoten, case-studies en
reportages worden in De Atoomstaat verwerkt tot een uiterst levendig en leesbaar
boek. Anderzijds maken de emotionele toon van de onheilsprofeet en het ontbreken
van degelijke technologische en wetenschappelijke ‘argumenten pro’ zijn betoog
eenzijdig, soms simplis-

1

2

Robert Jungk, Oostenrijker, 65 jaar oud, journalist, futuroloog, publicist, en ere-professor aan
de Technische Hogeschool van West-Berlijn, publiceerde eind 1977 Der Atom-Staat, in
februari 1977 nummer één op de Duitse bestsellerlijst voor de non-fiction.
Robert Jungk, Der Atom-Staat, Kindler Verlag, München, 1977, 244 pp.
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tisch en overtrokken. Toch is De Atoomstaat een noodzakelijk document, een
waarschuwing te elfder ure, een menselijke kreet van angst en zorg om de toekomst.

Robert Jungk is in 1913 geboren te Berlijn uit een Oostenrijks-joods gezin.
Hij emigreert in 1933, keert op illegale wijze terug naar het Duitsland van
het Derde Rijk, waar hij deelneemt aan de weerstand tegen het nazisme.
Na de oorlog is hij werkzaam als journalist, reporter en radio- en
televisiemedewerker. Zo wordt hij correspondent bij de Verenigde Naties
te New York, waar hij onder meer een Good News Bulletin uitgeeft.
Sedert 1962 houdt hij zich bezig met systematisch toekomstonderzoek
en reist daarvoor de hele wereld af. Deze onvermoeibare ‘conference
hopper’, zoals hij zichzelf noemt, organiseert in 1970 het Congres voor
Futurologie te Kyoto. In datzelfde jaar wordt hij aangesteld als
ere-professor aan de Technische Hochschule te Berlijn.
Onder zijn belangrijkste boeken vermelden we Die Zukunft hat schon
begonnen en Der Jahrtausend Mensch. In deze werken was hij eerder
de enthousiaste onthuller van nog nauwelijks vermoede
toekomstperspectieven, dan de ongeluksprofeet die dringend waarschuwt
voor het misbruik van de nieuwe technologie.
In uw boek De Atoomstaat maakt U het publiek vertrouwd met de realiteiten van de
atoomtechniek. Dat is nogal ongewoon omdat de vrije informatie over de
atoomtechniek meestal tegengehouden wordt. In uw boek vinden we beschrijvingen
van feiten, gesprekken met deskundigen, maar ook geruchten, vermoedens. De
lezer krijgt er een goed beeld van.
Hoe komt het dan dat wij als samenleving geen debatten hebben met deze
atoomfysici en dat wij daarnaast mensen als U hebben die door een eerlijke
bezorgdheid bewogen worden? Waarom bestaan dergelijke openbare debatten
niet?
Ik meen dat de geleerden en technici uit de ‘atoomwereld’ alle niet-deskundigen
onbevoegd willen houden, door hen het recht te ontzeggen over deze moeilijke
technologie mee te praten. U hebt niet voldoende gegevens, zeggen zij, om op ons
niveau te kunnen spreken: een houding die trouwens tal van onderzoekers hebben.
Leken zijn voor hen alle mensen die niet in hun kringetje werken: politici, industriëlen,
de grote massa, mensen op wie zij neerzien. Dat is de hoogmoed van de vakmensen.
Tracht iemand dan toch kritisch te zijn, dan wordt hij meewarig bekeken of zelfs
tot ‘nar’ bestempeld. Maar dat deert mij niet. Ik ga rustig door. Want deze vakmensen
hebben een uitdijing van hun vakkennis tot in andere gebieden nodig.
Ik sprak ooit met de Amerikaanse geneticus Lederberg. Ik ontvang graag
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wetenschapsjournalisten, zei hij, die precies weergeven wat ik gezegd heb. Waarop
ik zei, U ziet uzelf als ‘souverein’. Als ik met U spreek ben ik niet uw dienaar maar
uw partner: U praat voor uw wetenschap, ik voor de openbare mening, en ik kan U
helpen uw wetenschap beter te doen begrijpen. U bent te strak opgesloten in uw
ivoren toren. U hebt dit gesprek nodig met mensen als ik die spreken voor de
gemeenschap. Maar U moet ons als gelijken behandelen.

Was het lastig om voor dit boek informatie te krijgen? Waren er deskundigen die
eerlijk de waarheid zeiden?
Ik ben met deze situatie al sinds '46 bezig. Voor de Schweizer Zeitung was ik
correspondent in Washington. Politiek correspondent - eigenlijk ben ik historicus.
Ik maakte toen die discussie mee over de controle op de atoomenergie. Komt zij in
militaire of in burgerlijke handen?
In die eerste tijd kon ik al een kring van relaties opbouwen. Dergelijke relaties zijn
natuurlijk zeer nuttig voor zo'n boek, omdat mensen uit deze wetenschappelijke
kring die wel kritisch zijn maar daar niet openlijk voor kunnen uitkomen, mij
vertrouwen en zelfs opzoeken. Het boek is ook ontstaan uit opmerkingen van
‘whistle-blowers’: mensen die anoniem wensen te blijven en toch de eigen twijfels
over hun werk kenbaar willen maken. Zij zoeken iemand die het voor hen zal doen.

Kende uw eigen standpunt een evolutie? Nu bent U tégen. U bent nu zelfs tegen
een vreedzaam gebruik. Maar dat zult U in '46 niet of niet volledig zijn geweest?
Ik ben niet de enige die een dergelijke evolutie doormaakte. Zelf heb ik lang gedacht
dat een vreedzaam gebruik wel mocht bestaan, al was ik altijd al sterk tegen een
militair gebruik gekant. Ik hield me aan de spreuk van de Rus Kapitzer: bij elektriciteit
mag men niet alleen aan ‘de stoel’ denken, elektriciteit kunnen we ook menslievender
gebruiken. Ik was aanwezig op het eerste grote congres van Genève ‘Atomen voor
de Vrede’, was ook bij het tweede congres en het heeft lang geduurd vóór ik merkte
dat de afstand tussen atomen voor de vrede en atomen voor de oorlog véél kleiner
is dan ik dacht. Ik ben niet de enige die zo'n ‘bekering’ doormaakte. Er zijn ware
deskundigen die dit ook overkwam, zoals Hannes Alfven, de Zweedse
Nobelprijswinnaar die toch een van de medestichters van de Zweedse
atoom-industrie is. Hij sprak zich later tegen de kernenergie uit. In Oostenrijk hebben
we Engelbert Broder, een vooraanstaand kernfysicus en bioloog. Ook hij vindt het
te gevaarlijk.

Iedereen zal het met U eens zijn dat het terroristisch gebruik van de kerntechnologie
- als individuele terreur of terreur door de staat - zondermeer schandelijk is en dat
daar een eind aan moet worden gemaakt. Dat gebruik
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bestaat nog niet, maar het is mogelijk! Waar het echter gaat om een civiel gebruik,
zal men snel zeggen: we hebben geen alternatief. En is het wel juist dat een civiel
gebruik, zoals U dat schrijft, noodzakelijk leidt tot de atoomstaat?
Dat zal gebeuren omdat het om een technologie gaat die niet alleen de gevaarlijkste
is die wij tot nu toe hebben ontwikkeld, maar die vooral op een welbepaald punt
verschilt van alle vorige: dat verschil zit hem in de onmogelijkheid om de eenmaal
in gang gezette uitwerking nog tegen te houden. Sinds het ontstaan van de techniek
hebben wij steeds weer grote rampen meegemaakt, die slachtoffers eisten.
Slachtoffers van het autoverkeer zijn er elk jaar bij duizenden. Die worden begraven
en verder is het voorbij. Komt er een atoomramp door een technisch falen of, wat
waarschijnlijker is, door sabotage of een oorlogsdaad - of ook een menselijk falen
- dan zal het gevolg daarvan eeuwen waarneembaar zijn. En precies het feit, dat
er momenteel rampen mogelijk zijn waarmee we ook de komende generaties
opscheppen, dat is het nieuwe aspect. Een technologie die dermate gevaarlijk is
moet men ook van een heel andere beveiliging voorzien. Je hebt de materiële
bescherming, waarmee je technische defecten voorkomt. Het personeel dat hiermee
omspringt moet veel nauwkeuriger geselecteerd worden. Men moet er vooral terdege
op letten dat deze gevaarlijke techniek niet gebruikt wordt tot uitoefening van een
privé-macht: door politieke groepen, door kleine groepen of ook door misdadigers.
Daarom moeten wij heel preventief een beveiligingsapparaat oprichten dat meer
dan uitermate doeltreffend is. En uiteindelijk zijn al die beveiligingen niets waard,
want we hebben in Duitsland het voorbeeld gehad van de Stammheim-gevangenis.
Dat moest de best bewaakte gevangenis ter wereld zijn. Men kon er explosieven,
munitie en wapens binnensmokkelen. Kunnen we niet eens een gevangenis werkelijk
afschermen, dan gaat dat helemaal niet voor een fabriekscomplex waar voortdurend
mensen binnen- en buitengaan! Het blijkt dus dat men ondanks enorme uitgaven
voor deze beveiliging, ondanks een gedeeltelijke inbreuk op de gewone
burgerrechten, toch niet zeker kan zijn en een ramp mogelijk blijft, waardoor alle
moeite dus vergeefs was. Dus moet je dan consequent zijn en van deze gevaarlijke
technologie afzien, niettegenstaande de eventuele voordelen.

Goed, áls we nu stellen dat de kernenergie op zich werkelijk zo gevaarlijk is...
Maar zij IS zo gevaarlijk!
... hoe komt het dan dat zo weinig deskundigen protesteren? Al deze mensen kunnen
ethisch toch niet onbewogen zijn?
Ja, dat vraagt toch enige toelichting. In de ‘techniek’ leeft de overtuiging - een haast
dogmatische, religieuze overtuiging - dat er geen gevaar is dat
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wij niet onder de knie kunnen krijgen. Misschien nu nog niet, maar met nog meer
techniek zal het wel lukken! Dat is het onuitgesproken dogma. Voor elke gevaarlijke
techniek bestaat altijd een andere die het met dat gevaar wel klaarspeelt. Men kan
zich niet indenken dat het deze keer onmogelijk zou kunnen zijn.
Er zit bovendien een sociologisch aspect aan vast. Bijna allen die met kernenergie
te maken hebben, zijn ermee opgegroeid: in studie en in praktijk. Zij kunnen moeilijk
dàt tegenspreken waarvoor zij werken omdat ze dan een ‘balling’ worden. Wat moet
de technicus aanvangen die nù inziet dat de kerntechniek gevaarlijk is, wat kan hij
daarna gaan doen, waar kan hij werken?

Maar hij is toch ook een mèns?
Uiteraard, maar tenslotte blijft hij de man die in dat bepaalde vak zit. Ik noemde al
de namen van Alfven en Broder. Er zijn ook veel jongere kerntechnici die ermee
stopten, o.a. vooral Leo Zsillard, een van de pioniers van de kerntechniek. Een der
eersten die de kernsplitsing voor mogelijk hield. Hij bracht Einstein ertoe naar
Roosevelt te schrijven dat Amerika een atoombom moest maken. Een van de
leidinggevende figuren dus. Het laatste deel van zijn leven heeft hij de natuurkunde
verlaten voor de biologie. Hij vond deze natuurkunde te gevaarlijk worden. Hij kon
ermee ophouden: hij was zo beroemd dat hij dat kon.

Zijn de anderen gevangenen?
Ja, van hun eigen leven. Iemand als Hans Bethe, een der vooraanstaanden die
tijdens het Congres van Salzburg met Alfven heeft gedebatteerd, dat is een zeer
eerlijk mens, een van de grote atoomfysici, de man van de fusie-theorieën. Hij is
weliswaar zeer gekant tegen de waterstofbom, maar komt niet los uit deze
voorstelling van een hele energiebron. En dan is er nog iets. Veel mensen die
betrokken waren bij de ontwikkeling van de bom willen nu hun zonde - Oppenheimer
sprak van een zonde - goedmaken door te zeggen: nu bieden wij de mensheid een
energiebron aan die onuitputtelijk is en toekomstige armoede verhindert. Dat is hun
innerlijke rechtvaardiging. Er zijn akelig veel kanten aan deze zaak.
Het is zeer moeilijk voor een atoomdeskundige daarin klaar te onderscheiden.
Tegelijk zien wij dan het voorbeeld van Klaus Traube, die ontslagen werd omdat
men hem ervan verdacht connecties te hebben met de terroristengroepen: een groot
schandaal in Duitsland!
Hij werd dus weggestuurd en beweegt zich nu in een minder gevaarlijke
technologie.

En de jongere generatie die de bom niet meemaakte? Die generatie van ‘mei '68’,
mensen die kritisch zijn maar tegelijk ook werkzaam zijn als atoomfysici? Wat doen
zij dan? Zwijgen zij?
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O nee, zij zwijgen niet. Nog wel in Europa, maar in Amerika heb je Von Hüppel en
een hele groep in de Princeton University. Dat zijn atoomfysici die niet zwijgen. Wij
hebben een beweging van kritische geleerden, ook atoomgeleerden, vooral de
jongeren, die zich verzetten tegen een verdere ontwikkeling. Meestal komen zij
echter wel uit andere vakken: biologie, sociologie of politicologie. In feite zijn er
weinig kerngeleerden bij.

Goed, maar neem nu de voorstanders van de kernenergie. Iemand als Petr
3
Beckmann , een fysicus die lesgeeft in Colorado. Hij zegt: de niet-nucleaire produktie
van elektriciteit brengt meer risico's met zich dan de nucleaire produktie.
Dat is er volkomen naast. De manier waarop wij omspringen met steenkool, vooral
als het verbruik ervan nog zou stijgen, is inderdaad zeer slecht voor het milieu. Waar
hij echter aan voorbijgaat is dat men daaraan doktert. In Zweden werden nieuwe
filtertechnieken ontwikkeld. Men wil de schadelijke neveneffecten verminderen.
Ook in de zonne-energie schuilen gevaren. De centrale opwekking van
zonne-energie b.v. in satellieten kan zeer schadelijk zijn. Dan beschikt men ook
over een geconcentreerde bundel die alles op aarde zou kunnen verbranden. Je
moet niet de ene energie tegenover de andere zetten, je moet de
ontwikkelingsmogelijkheden vergelijken. Ik meen dat we de gevaren van de
niet-nucleaire energie kunnen verminderen en de weinige resterende gevaren zijn
dan niet meer zo groot als bij de kernenergie: dié gevaren lijken me vrijwel
onoverkomelijk.

Is dat een hypothese? Is dat niet gewoon willen geloven dat men die gevaren van
de niet-nucleaire energie wel eens zal kunnen bedwingen?
Daar duidt het onderzoek op. Bij deze andere energie is het resterend risico gewoon
minder groot: de neveneffecten zullen namelijk niet zo langdurig zijn als die van een
losgeslagen kernenergie. Daarop komt het altijd weer neer. Dat is wat mij benauwt.
Enerzijds hebben we technologieën met hun bijverschijnselen, waarvan de nawerking
echter niet zo beangstigend onoplosbaar is. Anderzijds is er de kernenergie, waarvan
wij de nawerking niet de baas kùnnen worden. De radioactiviteit, de radioactieve
vergiftiging zal er altijd zijn, met het afval zullen we op de duur geen raad meer
weten, al leek het er even op dat de Russen een oplossing hadden. En zo worden
er voortdurend aanslagen gepleegd op het milieu van de komende generaties.

Kan men de kernenergie nog tegenhouden? Is het niet te laat? Komt U niet te laat?

3

Petr Beckmann, The Health Hazards of NOT going Nuclear, The Golem Press, Boulder,
Colorado, 1976.
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In zekere zin wel. Het is in zoverre te laat dat wij nu reeds materialen gebruiken die
onze toekomst bedreigen. Maar het is toch ook zo dat de hoeveelheid die wij nu
bezitten nog makkelijker te controleren is dan de hoeveelheid die wij morgen zullen
hebben. En als U berekent welke hoeveelheden plutonium en radioactief materiaal
wij zullen bezitten als de plannen doorgaan, dan ziet U wel in dat zij nog nauwelijks
te controleren zijn, of alleen dan wanneer er tien, vijftien keer meer
veiligheidsmaatregelen worden getroffen dan nu het geval is. Alvin Weinberg, een
der pioniers van deze industrie, heeft zijn medestanders erop gewezen dat zij hun
toekomst veel te eng bezien: in '77 zei hij in Salzburg dat er in de komende eeuw
op deze wereld 5.000 ‘snelle’ kweekreactoren zullen zijn - een plutoniuminzet van
duizenden tonnen dus - en dat er volgens de huidige risicoberekeningen eens in
de vier jaar een ongeluk met een grote reactor zal gebeuren.

Wat hebt U precies tegen de ‘snelle’ kweekreactor? Is daar bijzonder gevaar bij?
4

De snelle kweekreactor is de grote hoop van deze industrie. Zonder hem zou de
kernindustrie moeilijk kunnen blijven bestaan. Deze reactor wordt gemaakt omdat
onze uraniumvoorraad beperkt is en over 30 tot 40, misschien 50 jaar uitgeput zal
zijn. In de ‘lichte waterstof’-reactoren wordt het uranium slechts voor een klein
gedeelte benut. In de snelle kweekreactoren wordt àlle uranium verbruikt, waardoor
het vijftig tot zestig procent langer meegaat. Daarmee zal men eeuwenlang over
kernenergie beschikken: een veel nuttiger gebruik dus. Deze snelle kweekreactor
heeft echter twee grote nadelen. Volgens vele technici is hij gevaarlijker dan de
lichte waterstof-reactor. De koeling moet gebeuren met natrium, dat zeer snel
ontbrandt. Bovendien hapert er iets aan de bouw van deze reactoren: het
kweekproces lijkt zeer sterk op een kettingreactie. Alles kan veel sneller uit de hand
lopen. In oktober '77 hield men in Chicago een congres over deze reactoren: 76
procent van de documenten handelden over hun gebreken en feilen. Een zeer hoog
percentage. Het is dus een gevaarlijke techniek. Hét argument tégen is echter dat
in deze reactoren plutonium ontstaat en dat er steeds meer plutonium in omloop
komt zodat wij - zoals ook Brian Flowers zei, als leider van de commissie die deze
zaak onderzocht - een plutonium-wereld scheppen. Plutonium is een zeer gevaarlijk
element. Vijf tot zes kilo volstaan voor bommen. Momenteel beschikken we over
enkele duizenden kilo's. Hebben we ettelijke tonnen plutonium, dan is de kans groot
dat dit materiaal in verkeerde handen terechtkomt of dat een industriële vergiftiging
optreedt en het milieu vergiftigd wordt.

4

Over het verschil tussen ‘gewone’ kernreactoren en uraniumverrijkende kweekreactoren cfr.
P. Cardon de Lichtbuer, De veiligheid van kernreactoren, I, in Streven, nov. 1975, blz. 95-105.
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Stel U voor dat een gevaarlijk gif met tonnen, duizenden tonnen gemaakt wordt.
Waar blijft dan de mensheid?

Zijn de kansen op ongelukken in deze reactoren ook groter?
Groter niet, maar wel even groot. Het merkwaardige is dat de voorstanders van
deze reactoren dit ook hebben ingezien. Wolf Häfele, en Alvin Weinberg over wie
ik reeds sprak, deze mensen zeggen eerlijk dat deze reactoren voor onze
dichtbevolkte landsgedeelten te gevaarlijk zijn en dat we voor de toekomst aan
‘kernparken’ moeten denken, i.e. gebieden, artificiële eilanden waar we deze
5
reactoren samenbrengen, zo ver mogelijk van de bewoonde streken. Häfele en
Weinberg geven indirect toe hoe gevaarlijk dit alles is.

Bestaat er al zo'n kernpark?
Neen, er zijn alleen projecten. In mijn boek spreek ik over het project dat men
ontwikkelde in Lachsenburg voor een bestaand eiland in de Stille Oceaan. Men
werkt wel actief aan de ontwikkeling van artificiële eilanden en het is goed mogelijk
dat men ze wel eens zal bouwen. We hebben tenslotte toch ook al booreilanden.
In Schloss Lachsenburg, waar een internationale vereniging huist van geleerden
uit het westen en het oosten, berekende men dat zo'n tien tot twaalf kernparken
moeten volstaan om in de toekomst alle energie van de wereld te produceren. De
hele wereld zou dan afhankelijk worden van deze energie-eilanden. Ze hebben dan
wel enige verplichtingen aan de huidige olievelden; deze ‘centrales’ zullen de rol
van onze huidige olievelden overnemen. Wat gebeurt er evenwel op zo'n eiland?
Zal de bemanning het noodzakelijk zeer geïsoleerde leven psychisch wel aankunnen?
En wat bij een ongeluk: dan is het water toch nog vergiftigd.

Een risico dat ook bij de booreilanden bestaat.
Ja, maar zoals steeds is de nasleep kortstondiger.

U schrijft in uw boek dat er banden bestaan tussen het kernonderzoekscentrum
Karlsruhe en diverse totalitair geregeerde staten als Argentinië, Brazilië en
Zuid-Afrika. U schrijft dat er in Duitsland een streven naar nucleaire macht bestaat
dat herinnert aan het machtsstreven van de jaren dertig. Dat is een forse
beschuldiging.
Vanaf het begin staan er in de Duitse kernenergie mensen aan de top die ook in de
Hitler-economie een leidende rol hebben gespeeld. Of dat toe-

5

Over het onopgeloste afvalprobleem, de beveiliging tegen diefstal en de oprichting van
‘kernparken’ cfr. P. Cardon de Lichtbuer, De veiligheid van kernreactoren, II, in Streven, dec.
1975, blz. 224-232.
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vallig is of niet, kan ik niet zeggen. In twee belangrijke kerncentra, Jülich en
Karlsruhe, hebben oud-nazi's een enorme rol gespeeld. Becker, in Nederland als
oorlogsmisdadiger veroordeeld, moest uit Jülich vertrekken. Anderen zijn er
ongestoord verder blijven werken. Greifeldt b.v., die actief betrokken is geweest bij
de bezetting van Parijs en medeverantwoordelijk voor de invoering van de Jodenster;
wat de buitenlandse politiek betreft, zorgde hij voor de relaties met Zuid-Afrika. Op
dat vlak is er ook dr. Schnurr, die de betrekkingen met Argentinië ontwikkelde.
Namen heb ik in mijn boek niet durven vermelden: mijn advocaten waarschuwden
me dat ze mijn boek in beslag konden laten nemen en dan kon het maanden duren
voor het weer vrij kwam. In de komende maanden gaat er een hele reeks boeken
verschijnen waarin dit nader wordt belicht. Engeland komt met De nucleaire as Bonn
- Pretoria, een Australische collega brengt De Duitse nucleaire agressie op de markt,
NBC maakt twee grote filmen. We moeten ons inderdaad ongerust maken over het
feit dat de Duitse kernexport vooral naar totalitaire landen als Zuid-Afrika, Brazilië
en Argentinië gaat. Prof. Wohlstetter, politicoloog in Chicago, heeft als eerste de
verdenking geuit, dat de Duitsers - misschien ook de Japanners - erop uit zijn tegen
1990 hun eigen atoombom te hebben. Verder kan ik een zekere Grünbaum citeren,
die in Karlsruhe ontslagen werd op antisemitische gronden, omdat hij de activiteiten
van oud-nazi's daar opgemerkt en ‘verklikt’ had. Hij ziet een parallel met de
ontwikkeling na de eerste wereldoorlog: toen hebben de Duitsers bepaalde
legereenheden die in Duitsland zelf niet aan moderne bewapening konden komen,
daarmee opgeleid in de Sowjet-Unie. Grünbaum meent dat Duitsland nu in Brazilië,
Argentinië en Zuid-Afrika kernwapens prepareert om er op het beslissende moment
zelf over te beschikken.

Hoe komt het dat geen andere natie zich zo verweerd heeft tegen de
‘safeguards-policy’, de poging van de internationale atoomautoriteiten de
kerncomplexen in de hele wereld scherper te doen bewaken om het verheelde
gebruik voor bomproduktie te verhinderen? Duitsland was altijd de eerste om een
strengere controle op de civiele produktie te bestrijden? Waarom?
Volgens de Amerikaanse kerngeleerde Ted Taylor kan een kleine maar krachtige
kernbom worden gebouwd door elke geweldzoeker, gewoon in zijn achterkamertje.
Dat zou een nieuwe dimensie geven aan het terrorisme. Het is evenwel ook zo dat
het terrorisme reeds tientallen jaren lang kansen genoeg had het drinkwater te
vergiftigen. God zij dank gebeurde dat nog nooit...
Taylor staat niet meer alleen, er zijn al veel specialisten, vooral in de V.S. en
Engeland, die zich buigen over het gevaar van nucleair terrorisme. In Amerika zijn
daarover zo'n 400 geschriften verschenen. Er wordt veel geld uitgegeven om te
verhinderen dat het terrorisme zou kunnen toeslaan.
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Waarom zouden de terroristen nu precies de atoombom uitzoeken?
De atoomenergie heeft een merkwaardig verschrikkingspotentieel. Wat willen
terroristen met hun ‘terreur’: mensen verschrikken. Vergiftiging van het drinkwater
geeft niet zo'n schrikreactie, wordt door het publiek toch niet als dusdanig
waargenomen. De vergiftiging zal niet zo'n lange nasleep hebben. De kernenergie
heeft dat uitzonderlijke effect dat het gaat om een uitwerking die verder reikt dan
de eerste doden. De Amerikaanse prof. Pahner zei in een studie dat de angst voor
de kernenergie er eigenlijk op berust dat de mensen denken hun onsterfelijkheid te
verliezen. De enkeling is niet onsterfelijk, maar hij plant zich voort in de toekomstige
generaties, zijn kinderen en kleinkinderen. Wordt hem die hoop afgenomen, dan
doet men een van de basiselementen van zijn bestaan geweld aan: het geloof dat
men uiteindelijk zelf wel sterft maar de mensheid niet. Dat buiten de terroristen
natuurlijk uit. Daarom zullen zij wellicht aan de atoombom de voorkeur geven, boven
water- of andere vergiftigingen.

U bent ook futuroloog. In uw boek schrijft U over atoomenergie, maar er zijn nog
talrijke andere energiebronnen. De feitelijke vraag blijft: hoe zal het ons vergaan in
de toekomst?
Om nog even op dat terrorisme terug te komen: de ‘produktie’ van terroristen heeft
veel te maken met de ontwikkeling van onze algehele technologie. Zij wordt
onmenselijker, steeds killer, en laat steeds minder inspraak en controle toe.
Terrorisme is een verschrikkelijke en tenslotte falende poging om contact te houden,
om zich toch te kunnen uiten. Als de apparaten steeds minder openstaan, steeds
minder te vatten zijn voor de mensen, dan groeit het gevaar dat men zich op deze
gewelddadige wijze wil laten horen. Ik geloof dat er een groot verband is tussen
een mens-vijandige techniek en de ontwikkeling van een mens-vijandige beweging
als het terrorisme. Als je aan de toekomst denkt moet je altijd twee kanten
beschouwen: allereerst de wisselwerking tussen twee elementen waarover ik net
sprak (techniek en mensreacties) en verder dat men met àndere mensen moet
werken aan het ontwerpen van andere toekomstmogelijkheden. Futurologen die
alleen kritiseren, diagnoses stellen zijn als dokters die wel zeggen dat je ziek bent
maar geen hulp kunnen bieden om weer gezond te worden. De futuroloog moet
diagnose én therapie geven.

En wat bepleit U op dat gebied?
Ik doe mijn best om over de hele wereld de zachte signalen voor een menselijker
levensbeleid waar te nemen en aan het publiek door te geven.

De vriendelijke technologie?
Dat is er een gedeelte van. Er zijn steeds meer mensen die niet meer willen leven
zoals hun ouders en grootouders. Zij willen weer leven zoals veel
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vroeger, toen rust, schoonheid, kalme overweging - wat niet kwantitatief te vatten
is - in tel waren en niet, zoals nu, de steeds stijgende produktiecijfers. Zij willen dat
mensen weer als ménsen kunnen leven. Steeds meer jonge mensen trekken zich
terug uit deze succes-zoekende wereld en zijn zo een teken van een betere toekomst.
Ik vergelijk dit zelfs met het prille christendom: mensen die zich van de antieke
beschaving afkeerden op zoek naar toen volkomen onrealistische waarden van
liefde, genegenheid, de niet-materiële waarden...

De tegencultuur, in Californië en later ook in Europa, die rond de jaren zestig
6
ontstond, vindt U dus zeer belangrijk?
Ik maakte daar ook een studie van, een overzicht. Deze tegencultuur is een veel
indringender beweging dan wij aannemen. Zoals al het nieuwe dat pas begint, is zij
op het eerste gezicht tamelijk lachwekkend, net als een nieuwe technologie. Neem
nu de eerste auto's. Om te lachen. En de vliegtuigen! Het nieuwe is nooit perfect.
De tegencultuur ook niet. Ze begint nu pas door te dringen. Zij lijkt mij een van de
grote richtingen die naar een keerpunt leiden.

Energie hebben wij toch nodig. Welke energiebronnen wilt U dan wel aanmoedigen?
U doceert aan de Technische Hogeschool te Berlijn. Wat vertelt U de studenten die
later in de industrie zullen verzeilen?
Dat ze een geweldige kans hebben. Dat ze van de onmenselijk geworden techniek
een meer menselijke, ook een echt ‘betere’ - ik zou bijna zeggen een meer ‘gevoelige’
techniek kunnen maken.

Wat betekent dat concreet?
Wat wij alternatieve of ‘wereldvriendelijke’ techniek noemen. Techniek die mens
noch milieu belaagt, die past in de natuur, zo natuurlijk is als de planten en zich
aanpast aan het ritme van de mens.

Is dat niet utopisch?
Neen, het is al ingezet.

Toch is men hier ontgoocheld omdat het zo langzaam gaat.
Grote vernieuwingen gaan niet zo snel. De Belgische filosoof Henry van Lier, die ik
erg waardeer en die mij altijd inspireerde, zei: je mag niet één zo'n techniek
afwimpelen, je moet er verscheidene tegelijk overwegen. Hij spreekt over een
techniek die een dialoog vrijwaart, de techniek die mens en natuur op elkaar laat
inwerken. Techniek die niet onderdrukt. Een der-

6

Cfr. F. Boenders, Een gesprek met Theodore Roszak, in Streven, mei 1978, blz. 702-713.
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gelijke ‘dialectische’ techniek is pas in het ontwikkelingsstadium. Het zal veertig,
vijftig jaar duren vóór wij een techniek hebben die intelligenter is dan de huidige,
brutale techniek.
Uit mijn universitaire voordrachten is in Duitsland de Ipta-groep gegroeid, het
‘interdisciplinair project voor alternatieve techniek’ dat nu reeds regeringssteun krijgt
en o.a. energie-opwekking met wind ontwikkelt in diverse landen, alsmede de
produktie uit afvalstoffen van methaangas voor energievorming. Al deze
milieuvriendelijke technieken staan nog in de kinderschoenen, maar men heeft ze
ook nog weinig aangemoedigd.

Wat kunnen wij doen, de niet-technische mensen? Wij vermogen de grenzenloze
complexiteit van de huidige toestand amper te bevatten. Welke burgerinitiatieven
kunnen wij volgens U op gang brengen?
We moeten vragen dat de burger techniek noch politiek nog langer zomaar aan de
technicus of politicus overlaat, wier kennis te sterk gespecialiseerd is. De burger
moet zijn eigen eisen indienen, zijn eigen twijfel, en zijn eigen wensen ook sterker
uiten dan hij tot nu toe deed.
Persoonlijk hou ik mij nu bezig met een nieuwe democratische institutie,
‘toekomstlaboratoria’, waar men de man van de straat, die men normaal geen oordeel
toevertrouwt omdat men hem daartoe niet in staat acht, ertoe brengt zijn kritiek te
uiten over punten als milieu, school, arbeid, stad enz. Op grond van deze kritiek
worden dan allerlei ideeën ontwikkeld die daarna met de hulp van deskundigen
afgewogen worden. Dit lijkt mij een geweldig onbenut potentieel, eigenlijk de grootste
energiebron waarover wij nu beschikken, deze menselijke fantasie. Iedereen, alle
mensen die toekijken, hebben ze. Slechts een fractie van deze fantasie, van deze
creativiteit is nodig, maar niemand denkt er ernstig over na. Die bronnen moeten
wij aanboren als wij de toekomst willen behouden.
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Politieke veranderingen in Hongarije
L.L.S. Bartalits
De informatie over de Oostbloklanden komt nogal druppelsgewijs door. In de
Nederlandse pers zijn het vooral de Sovjet-Unie zelf en Oost-Duitsland die het meest
in het aandachtsveld liggen. In Hongarije bijvoorbeeld is (zo'n twintig jaar na de
Russische invasie) ook nogal het een en ander tot stand gekomen. Het vertoont
een beeld dat afwijkt van dat wat we in 1956 hadden. Hongarije blijkt een economisch
gunstige ontwikkeling te hebben doorgemaakt, die enerzijds de levensstandaard
heeft verhoogd, maar anderzijds ertoe geleid heeft dat er een scherper onderscheid
naar inkomen is ontstaan. Wie handig is, harder werkt of zich economisch ‘onmisbaar’
heeft weten te maken, plukt daar nu ook de materiële vruchten van. Er ontstaat
aldus een spanningsveld tussen datgene wat economisch wenselijk is en wat de
partijleer voorschrijft. Vooralsnog wordt deze ontwikkeling door de leiding geduld.
De voordelen zijn dan ook groot. In 1975 bijvoorbeeld steeg de industriële produktie
met 12% en die in de landbouw met 5%.
Terzelfdertijd bleef de inflatie binnen de perken (ongeveer 4%) en steeg het
nationale inkomen met 9% in constante prijzen. Voor 1977 werd een stijging van
het reële inkomen verwacht van ruim 3%. Er zijn geen aanwijzingen dat daar
inmiddels niet aan voldaan zou zijn.
Een en ander betekent dat de levensstandaard sinds 1970 aanzienlijk omhoog is
gegaan, hetgeen gepaard gaat met het streven naar een tweede huis en een
uitbreiding van het autopark.
Op politiek terrein heeft het strenge regime van de periode 1957-1963 geleidelijk
aan plaats gemaakt voor een grote mate van liberalisatie, zodat het er niet meer
om gaat te ‘dwingen’, doch om te ‘overtuigen’; het laatste woord ten deze ligt echter
nog steeds bij de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij.
Het Hongaarse systeem kent geen centrale censuur en ook op het gebied van
de religie toont het regime zich min of meer tolerant. Alle kerken zijn open en het
kerkbezoek is vergelijkbaar met dat in de Westelijke landen. Onderricht in religieuze
zaken blijft mogelijk, hetzij op school (in de praktijk komt daar echter niet veel van
terecht), hetzij in de Kerk, of in de Katholieke seminaries resp. middelbare scholen,
waarvan er nog acht bestaan met in
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totaal ongeveer 2.000 leerlingen.
Het is aan de geestelijkheid (er zijn nog ongeveer 5.000 priesters) echter verboden
enig kerkelijk vormingswerk te ondernemen dat niet een strikt liturgisch karakter
draagt. Wel doen het Hongaarse Episcopaat en andere kerkelijke leiders nu alles
om de verzoening te bevorderen en ten opzichte van de Staat een politiek van
vreedzame coëxistentie te voeren. Tegelijkertijd zijn de betrekkingen met het Vaticaan
genormaliseerd; op elf bisdommen zijn er negen waar een Bisschop benoemd kon
worden op grond van overeengekomen regelingen tussen het Vaticaan en de
Hongaarse Staat. Medio februari 1976 werd Dr. László Lékai door paus Paulus
benoemd tot aartsbisschop van Esztergom en dus tot opvolger van kardinaal
Mindszenty als primaat van Hongarije. De kerkelijke hiërarchie is daarmee
formeel-juridisch weer in evenwicht gebracht.
De politiek van János Kádár en de zijnen mag dus als evenwichtig worden
aangemerkt: geen concessies op het gebied van de ideologie, doch handhaving
van het contact met de bevolking, geen onnodig hard optreden en zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de materiële wensen van de bevolking. Het belang van de
betrekkingen van Hongarije met andere landen blijkt uit het feit dat 40% van het
Hongaarse nationale inkomen van de buitenlandse handel afkomstig is. De stijging
van de energie- en grondstoffenprijzen na de oktober-oorlog van 1973 had dan ook
ten gevolge dat er op de betalingsbalans een tekort van 600 miljoen dollar ontstond,
terwijl deze balans in 1972 en 1973 in evenwicht was.
Tenslotte dwong de internationale economische crisis Hongarije om zijn politiek
nog meer dan voorheen met de partners van COMECON en Warschaupact de
coördineren en de olieproducenten in de Derde Wereld te vriend te houden. De
Westelijke landen daarentegen moesten met een relatieve stagnatie, zo niet
teruggang, van hun export naar Hongarije rekening houden.

Meningsverschil
Het was een niet onbelangrijk succes voor János Kádár en zijn politieke vrienden
dat Leonid Brezjnev in zijn rede op het van 23 tot en met 28 november 1970
gehouden tiende congres van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij de linkse
en rechtse revisionisten bekritiseerde en zijn goedkeuring hechtte aan de
economische hervormingen in Hongarije.
Twee jaar later in 1972 was het echter geen geheim meer dat er op politiek en
economisch terrein meningsverschillen bestonden tussen Hongarije en de
Sovjet-Unie. Opvallend was het aantal intensieve contacten tussen Boedapest en
Moskou. In het bijzonder trok in februari 1972 een artikel in de Pravda de aandacht
over de strijd van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij tegen ‘nationalisme,
zionistische intriges, kosmopolitisme en
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klein-bourgeoisie’. De zorgen van het officieel orgaan van de Communistische Partij
van de Sovjet-Unie leken een maand later min of meer bevestigd te worden door
bescheiden demonstraties van jongeren in Boedapest.
Maar vele andere tekenen wezen op een voortdurend nauw samengaan van
beide landen. In mei 1972 kreeg Kádár op zijn zestigste verjaardag de Leninorde
en een felicitatieboodschap van de Kremlinleiders bevatte de hoogste lof aan het
adres van de Hongaarse partijleider.
Gedurende de afgelopen jaren bracht Kádár een groot aantal bezoeken aan
Moskou. In de na afloop van deze bezoeken uitgegeven communiqués werd telkens
meegedeeld dat tussen beide partijen en regeringen volledige overeenstemming
bestond op alle terreinen.
Natuurlijk konden dergelijke verzekeringen juist zijn gegeven om alle twijfels over
een goede verstandhouding te ontzenuwen. Met name in Boedapest werd de
Westerse pers, die bij herhaling had gewaagd te zinspelen op zekere moeilijkheden,
met zoveel verontwaardiging bekritiseerd dat men zich afvroeg of er misschien toch
iets aan de hand was.
In dit verband sprak premier Jenö Fock van een volledige verdraaiing van de
waarheid, een kwaadaardige verspreiding van geruchten en pogingen een wig te
drijven tussen de socialistische landen.
Als er sprake zou zijn van politieke wrijvingen tussen Boedapest en Moskou, dan
hielden deze verband met de economische ontwikkeling in Hongarije van de laatste
jaren die zich, in de ogen van de Kremlinleiders, wel eens leek te baseren op een
al te vrijmoedig ‘liberalisme’.
De Hongaars-Russische relaties bleken echter ook in ander opzicht niet geheel
onbewolkt te zijn. Na zijn terugkeer uit Moskou in maart 1972 sprak de toenmalige
premier, Jenö Fock, ongewoon openhartig over kleinere en grotere moeilijkheden
bij de uitvoering van overeenkomsten in het kader

Enkele opmerkingen en aantekeningen naar aanleiding van de publikaties:
Noel Barber, De Hongaarse opstand. Zeven dagen vrijheid, Elsevier,
Amsterdam, 1978, 222 blz., f 27,50; Peter Gosztonyi (Hrsg), Zur Geschichte
der europäischen Volksarmeen, Hochwacht Verlag, Bonn - Bad Godesberg,
1976, 270 blz. Adam B. Ulam, Stalin. Koloss der Macht, Bechtle Verlag,
Esslingen am Neckar, 1977, 705 pp., DM 48. Robert Conquest, Am Anfang
starb Genosse Kirow, Droste Verlag, Düsseldorf, 1970, 735 pp., DM. 19. Hans
Georg Lehmann, Der Reichsverweser-Stellvertreter. Horthys gescheiterte
Planung einer Dynastie, v. Hase & Koehler Verlag, Mainz, 1975, 130 pp.
Iring Fetscher (Hrsg.), Grundbegriffe des Marxismus. Eine Lexikalische
Einführung, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1976, 303 pp., DM. 24,80.
Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, Deel I, 1961, 404 pp., DM. 48,
Deel II, 1963, 617 pp., DM 58, Deel III, 1971, 733 pp., DM. 78, Verlag J.H.W.
Dietz, Bonn - Bad Godesberg.

Streven. Jaargang 31

930
van het toen lopende vijfjarenplan, en zei geen definitief antwoord van de Russen
te hebben kunnen krijgen op de vraag op hoeveel grondstoffen uit de Sovjet-Unie
de Hongaren konden rekenen in de jaren 1980-1985 en evenmin had hij antwoord
gehad op de Hongaarse voorstellen met betrekking tot industriële samenwerking.
Hongarije is voor grondstoffen in hoge mate afhankelijk van de Sovjet-Unie.
Praktisch alle olie komt uit de Sovjet-Unie, 96 procent van het ijzererts, meer dan
90 procent van het ruwe ijzer en 48 procent van de synthetische rubber. Ook is een
groot deel van de Hongaarse industrie afhankelijk van afzet naar de Sovjet-Unie.
Dit geldt onder meer voor farmaceutica, scheepsbouw, textiel en auto's. Tenslotte
is de toekomst van de Hongaarse aluminium- en petrochemische industrie afhankelijk
van samenwerkingsovereenkomsten met de Sovjet-Unie.
Hoewel premier Fock's opmerkingen à l'improviste op het vliegveld van Boedapest
later in de Hongaarse pers waren bijgeschaafd, was het duidelijk dat er moeilijkheden
waren. De Hongaren poogden tien à vijftien jaar vooruit te zien en wilden weten op
welke grondstoffen en op welke prijzen zij dan konden rekenen.
De Russische terughoudendheid bij het afsluiten van voor de Hongaarse planning
belangrijke akkoorden werd door waarnemers toegeschreven aan het verlangen
van de Sovjet-Unie, dat de Oosteuropese socialistische landen bijstand zouden
verlenen bij het investeren en de exploitatie van de Russische grondstoffen, zodat
de Russen zodoende deviezen zouden kunnen besparen. Voorts verlangden de
Russen meer industriegoederen te exporteren.
Maar Hongarije wenste niet zoveel goederen uit de Sovjet-Unie en het wilde zelf
meer eigen industrieprodukten naar het westen verkopen. Al die belangen grepen
niet in elkaar en de problematiek werd nog verscherpt door het ontbreken van een
convertibel en doeltreffend clearingsysteem van de communistische landen.

Economische hervormingen
In deze zaak speelde ook de relatief grote vrijheid een rol die in Hongarije aan de
economische leiders gelaten werd, alsmede het hanteren van het winstprincipe en
het toepassen van vrije marktbeginselen in de Hongaarse economie. Deze
economische hervormingen, die op 1 januari 1968 werden ingevoerd, droegen bij
tot een grote produktiestijging in Hongarije, maar veroorzaakten ook
onevenwichtigheden. Een van de consequenties was het ontstaan van een grotere
inkomensongelijkheid. Vooral dit laatste punt had binnen Hongarije tot kritiek
aanleiding gegeven.
Zo vond op 15 maart 1972, de verjaardag van de Hongaarse opstand van 1848,
in Boedapest naast de officiële manifestaties een spontane demon-
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stratie van Hongaarse jongeren plaats, die leuzen meevoerden gericht tegen
sommige zeer goed verdienende functionarissen. Men vond in de Sovjet-Unie zowel
de liberalisering van de economie als de reacties hierop verontrustend en de
Kremlinleiders oefenden op Hongarije druk uit zich meer te conformeren.
Uitlatingen van Hongaarse partij- en regeringsleiders wilden echter doen geloven
dat er tussen Boedapest en Moskou geen politieke meningsverschillen zouden
bestaan.
Rezsö Nyers, lid van het politbureau en toen nog verantwoordelijk voor
economische kwesties, verklaarde in een televisie-discussie op 2 mei 1972, dat de
onderhandelingen in Moskou uitsluitend economische aangelegenheden tot
onderwerp hadden. Alle speculaties over mogelijke politieke implicaties van die
besprekingen wees hij van de hand. Het ging er bij de onderhandelingen om tot
1985 de levering van grondstoffen aan Hongarije vast te leggen ten einde planning
op lange termijn mogelijk te maken. Over de leverantievoorwaarden was naar zijn
zeggen reeds overeenstemming bereikt. Alleen over de te leveren hoeveelheden
waren met de Russen de onderhandelingen nog gaande.
Evenzeer was een ontkenning van het bestaan van meningsverschillen te vinden
in een artikel in de Pravda van 14 mei 1972 van de hand van premier Jenö Fock.
Hij benadrukte in dit artikel de traditioneel goede betrekkingen tussen Hongarije en
de Sovjet-Unie. Ingaande op de kwestie van de grondstoffenleveranties stelde Fock
wel, dat ‘voorgenomen investeringen in het buitenland niet de enige vorm kunnen
zijn waardoor de grondstoffenvoorziening van ons land verzekerd wordt’. In dat
verband deed hij het voorstel in het kader van de COMECON te komen tot
overeenkomsten betreffende gemeenschappelijke exporten, die voor de
grondstoffenleveranties gunstig zouden zijn.
De groei van de Hongaarse economie sinds 1968 werd in 1972 door alle
deskundigen, ongeacht hun politieke richting, opmerkelijk geacht. Reeds in 1971
echter hadden zich bepaalde tekenen van oververhitting van de economische
ontwikkeling voorgedaan, wat de Hongaarse partij- en regeringsleiders dwong tot
het nemen van maatregelen.
Sindsdien werd een politiek van bestedingsbeperking gevoerd; ondernemingen
en coöperaties moesten hun investeringen beperken en er werden pogingen gedaan
het evenwicht op de handelsbalans, die een voortdurend tekort vertoonde in de
handel met het Westen, te herstellen. Over het geheel genomen leken deze
maatregelen gunstige resultaten af te werpen.

Inkomensongelijkheid
Er bleef echter één probleem waarvoor deze ‘corrigerende maatregelen’ geen
oplossing boden: de steeds grotere inkomensongelijkheid. Dit ver-

Streven. Jaargang 31

932
schijnsel, dat door sommige specialisten werd beschouwd als een van de
onvermijdelijke consequenties van de economische hervorming, leidde tot
ontevredenheid bij de grote massa.
Ondanks het feit dat het nationale inkomen sinds de invoering van de hervorming
een gemiddelde stijging van 6,2 procent per jaar vertoonde, werd een verbetering
van de levensstandaard van de arbeiders ernstig aangetast door de prijsstijgingen
voor levensmiddelen en een groot aantal industrieprodukten.
In november 1972 werd een aantal prijzen sterk verhoogd. De prijsverhogingen
varieerden van 13 tot 28 procent en vloeiden voort uit een besluit van het Centraal
Comité van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij. Doel van de verhogingen
was enerzijds een vermindering van de hoge staatssubsidies op levensmiddelen
en anderzijds, door luxe produkten duurder te maken, middelen vrij te maken voor
een structuurverbetering van de nationale economie.
Ter compensatie werden de kinderbijslagen en de pensioenen verhoogd.

De officiële partijlijn in Hongarije wordt behalve door een zekere
verrechtsing als gevolg van toegenomen welvaart, ook bedreigd door
aanvallen vanuit de andere vleugel.
‘Nieuw Links’ bezit in Hongarije onder de studenten, intellectuelen en
ontwikkelde arbeiders een niet te onderschatten invloed. Hun ideeën,
beïnvloed door de Boedapester School van György Lukács en door de
groep András Hegedüs, zijn in bepaalde opzichten te vergelijken met de
Maoïsten en aanhangers van Che Guevara in het Westen. Zij
beschuldigen de afgelopen jaren het regime ervan de socialistische
revolutionaire zaak te hebben verraden en aan te sturen op een
burgerlijk-kapitalistische maatschappij. En zij wezen daarbij op de
ideologische onverschilligheid onder veel jongeren, vooral op het
platteland, die zich voornamelijk interesseren voor meer materiële
welvaart. Uiteraard sneed een dergelijke kritiek een communistisch regime
diep in het vlees. Vandaar dat partij en regering aanvankelijk getracht
hebben met harde maatregelen de beweging in te dammen.
In dit kader werden administratieve maatregelen genomen tegen een van
de meest prominente vertegenwoordigers van nieuw-links, Miklós Haraszti,
in verband met de verspreiding van zijn boek Stukloon. Het hof achtte
het werk subversief van aard en kwam tot een vonnis op grond van het
feit dat de auteur het boek in negen exemplaren had vermenigvuldigd en
aan dertien mensen had laten lezen.
Miklós Haraszti maakte deel uit van een groep nieuw-linkse filosofen en
sociologen, geconcentreerd rond het Boedapester Instituut van Sociologie.
Daar de harde maatregelen niet de gewenste resultaten opleverden maar
integendeel nieuw-links onder de ultra-linkse intellectuele jeugd steeds
meer sympathisanten won, proberen de politieke leiders recentelijk weer
via de vorm van de dialoog hun doel te bereiken.
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Bovendien werden voor het jaar 1973 extra loonsverhogingen toegezegd, waardoor
de reële inkomensverbetering gemiddeld 2,2 percent bedroeg. Bijzondere aandacht
werd geschonken aan de lonen van de arbeiders, wier inkomens in vergelijking met
de lonen in de landbouw waren achtergebleven. In deze sector plande men een
reële inkomensverbetering van gemiddeld 5,5 à 6 procent.
De levensstandaard steeg natuurlijk wel en het nadelige effect van de
prijsverhogingen werd althans gedeeltelijk gecompenseerd, maar de arbeiders en
lagere beambten zagen met lede ogen aan hoe zij zelf aan het einde van de maand
slechts met moeite rond komen komen, terwijl de ‘nouveaux riches’ in confortabele
villa's woonden, een tweede huis hadden, in een mercedes reden en cruises naar
het buitenland maakten. Onder deze ‘nouveaux riches’ vond men ambachtslieden,
kleine zelfstandigen en bepaalde vrije beroepen. Bovendien voelden velen zich
benadeeld vergeleken met de boeren. De leden van de landbouwcoöperaties, zo
werd gezegd, kunnen hun inkomsten altijd aanvullen door de produkten van hun
eigen stuk grond te verkopen. Dit was des te winstgevender, omdat de steden over
het algemeen kampten met moeilijkheden bij de groente- en fruitvoorziening,
waardoor de vraag steeg.

Verdeeldheid
Hier en daar werd gesuggereerd dat binnen de partijleiding verdeeldheid was
ontstaan hoe het best een oplossing kon worden gevonden. In tegenstelling tot de
situatie in de meeste andere Oosteuropese landen was de leiding van de Hongaarse
Socialistische Arbeiderspartij in 1972 en 1973 nog opvallend stabiel.
Al jarenlang had zich geen enkele belangrijke wijziging voorgedaan in de partijtop.
Tot dan toe was deze homogene ploeg - hoewel bestaande uit mensen met de
meest uiteenlopende achtergronden - er in geslaagd Hongarije, na de moeilijke
stalinistische periode en de gebeurtenissen van oktober en november 1956, tot een
ogenschijnlijk rustig land te maken.
Wel werden theorieën over een ‘Hongaars model’, in de pers aan de kaak gesteld
als ‘ontleend aan de burgerlijke propaganda’. Doelend op de Volksrepubliek China
maar ook op Roemenië - zonder die landen met name te noemen - leverden kranten
kritiek op allen die trachtten afbreuk te doen aan de waarde van het voorbeeld van
de Sovjet-Unie voor de opbouw van het socialisme.
Niettemin, wanneer men de situatie in Hongarije vergeleek met die in de andere
Oostbloklanden, dan bleken de Hongaren het er ondanks hun moeilijkheden het
best af te brengen. Maar de Hongaarse hervormers wilden naar alle waarschijnlijkheid
aanmerkingen voorkomen van hun streng toeziende bondgenoten.
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Het is niet uitgesloten dat de Hongaarse problemen bepaalde kringen in Oost-Europa
en in het Kremlin niet onaangenaam waren. In deze kringen vond men de hervorming
- die had geleid tot een herwaardering van de rol van de vakbonden, tot een
diversifiëring van het intellectuele leven en tot meer mogelijkheden voor Hongaarse
burgers om reizen naar het westen te maken - te gewaagd. Zij zouden graag zien
dat Hongarije terugkeerde naar een orthodoxe politiek die concreet tot uiting zou
komen in een verwijdering van de ijverigste ‘hervormers’ uit het politburo.
De ergernis over de accentuering van de inkomensverschillen gaf de voorstanders
van de ‘harde lijn’ en de ‘zuivere leer’ een ideale kans. Uit naam van het proletarisch
socialisme en met het doel de leidende rol van de partij op alle terreinen te herstellen,
wilden zij een eind maken aan het experiment van 1968.
Deze aspiraties werden gesteund door dat deel van het partij- en
regeringsapparaat in Hongarije dat zich altijd had ingespannen om de uitvoering
van de hervormingen zoveel mogelijk te bemoeilijken. De veranderingen waarop
men in deze kringen hoopte, hadden natuurlijk niet alleen betrekking op het
economisch beleid.
Hoewel de economische hervormingen gunstige resultaten hadden geboekt,
waren gaandeweg tekenen te bespeuren van een toenemende discrepantie tussen
de economische politiek en de politieke doelstelling. Zo stimuleerde

János Kádár, wiens gezondheid te wensen overlaat, is nog altijd de
belangrijkste man in Hongarije. Tot veler opluchting trad hij niet af als
eerste secretaris van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij. Hij die
in het dramatische jaar 1956 met behulp van Russische tanks aan de
macht kwam, geniet nog altijd een vrij grote populariteit in zijn land. Zijn
aanblijven lijkt een garantie dat het regime zijn ‘liberale’ karakter voorlopig
zal handhaven.
Van de andere kant biedt János Kádár's gezag Moskou de garantie dat
de verhoging van de grondstoffenprijzen en de daaruit voortvloeiende
drastische prijsverhogingen en de onvermijdelijke bezuiningen met een
minimum aan onlusten door de bevolking zullen worden geaccepteerd.
János Kádár, die een middenpositie innam tussen voor- en tegenstanders
van economische en politieke hervormingen, wist zich daardoor als leider
te handhaven. De Hongaarse partij- en regeringsleiders staan echter
thans voor de kardinale vraag de economische hervormingen nog meer
af te remmen óf deze geheel op te heffen. Wanneer men de huidige
samenstelling van het politburo van de Hongaarse Socialistische
Arbeiderspartij beziet, dan staat het wel vast dat de critici van het Nieuwe
Economische Mechanisme hun positie hebben weten te versterken. Wat
Kádárs positie op dit punt betreft lijkt het waarschijnlijk dat het in zijn
tactiek past de tegenstander de vrije hand te laten, terwijl hij ondershands
doende is niet alleen de publieke opinie, maar ook de Kremlinleiders voor
zijn wagen te spannen.
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men een programma voor materiële welstand voor het individu, terwijl men
tegelijkertijd een campagne ontketende om het ontstaan van een
bourgeois-mentaliteit de kop in te drukken.
Sedert 1973 werd binnen de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij dan ook
een tegenstelling merkbaar die niet zozeer de richting van de economische
hervormingen betrof als wel de effectieve bestrijding van ongewenste consequenties
van het Nieuw Economisch Mechanisme. Sedertdien werd dan ook een afremming
van de economische ontwikkeling op gang gebracht en maatregelen werden getroffen
om uitwassen als een toenemend verschil in inkomens teniet te doen.
De arbeiders waren ontevreden. Zij profiteerden te weinig van de
welvaartsverbetering. De verschillen in inkomens bleven toenemen. De directeuren
van de bedrijven en de top-managers verdienden twee tot vijf maal zoveel als hun
werknemers, maar wat vooral verbittering wekte, waren de grote bonussen die in
de hogere regionen werden getoucheerd.

Partijleiding gewijzigd
Dat de politiek wederom voorrang had gekregen boven de economie werd duidelijk
door de resoluties, aangenomen in het plenum van het centraal partijcomité van
maart 1974 - onder andere werd de belangrijkheid van de arbeidersklasse in het
maatschappelijk leven geaccentueerd - terwijl voorts uitgesproken voorstanders
van het Nieuwe Economische Mechanisme, als Rezsö Nyers (Hij was de
voornaamste organisator van de economische hervormingen van 1968. Met deze
hervormingen werd grotere verantwoordelijkheid toegekend aan de ondernemingen
ten koste van de centrale planning. Elementen van de markteconomie gingen een
rol spelen, waarbij de leiders van de bedrijven op een breder terrein dan voordien
autonome beleidsbeslissingen konden nemen.) en György Aczél (Hij was de
voornaamste man op het terrein van cultuur en ideologie. Hij ging meer op gematigde
en pragmatische wijze te werk, waardoor in Hongarije meer ruimte voor diversiteit
bestond dan in de meeste andere Oostblokstaten.) hun plaats in het partijsecretariaat
moesten afstaan aan arbeidersgezinde figuren. Onder meer werd Károly Németh
- die als Kádárs harde-lijn-opvolger wordt genoemd - aan het partijsecretariaat
toegevoegd.
De eerste opwelling in Boedapest was dat de Russen er weer achter zaten. Toen
op 19 en 20 maart 1974 het centrale comité van de Hongaarse Socialistische
Arbeiderspartij in vergadering bijeenkwam, trok dit in het Westen weinig de aandacht.
Dat werd echter spoedig anders toen het bericht kwam dat het centrale comité met
algemene stemmen besloten had de vooraanstaande partijleden Aczél en Nyers
van hun zetels in het partijsecretariaat te ontheffen.
Onmiddellijk deden geruchten de ronde dat er een einde was gekomen aan
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de periode van liberalisatie, die vooral sinds 1968 allerwegen sterk de aandacht
had getrokken door het fundamentele en evenwichtige karakter ervan. Sommige
waarnemers in Boedapest en in het Westen meenden reeds aanwijzingen te zien,
dat János Kádár bij de Kremlinleiders in ongenade was gevallen en spoedig het
veld zou moeten ruimen.
Ondanks het feit dat Aczél en Nyers hun zetel in het politburo van de Hongaarse
Socialistische Arbeiderspartij behielden - een typisch staaltje van Kádárs subtiliteit
- was hun verwijdering uit het partijsecretariaat geen kleinigheid. Immers aan Aczél
was het te danken, dat het cultureel en ideologische klimaat sinds 1968 aanzienlijk
aan dogmatische kilheid had verloren. Zijn beleid op het gebied van cultuur en
partijideologie liep parallel met de hervormingen die zijn collega Nyers op het
economische vlak na 1968 had weten door te voeren.
De resultaten van de door Nyers doorgevoerde economische hervormingen
hadden niet lang op zich laten wachten. Het reële inkomen per hoofd van de
bevolking was in de jaren 1968-1973 jaarlijks met 5,5 procent, tegen 3,5 procent in
de voorafgaande jaren, gestegen. De handelsbalans was sterk verbeterd en de
industriële produktie was eveneens aanzienlijk toegenomen. Niet alleen was Nyers'
beleid medio 1973 door het gehele centraal comité van de HSAP goedgekeurd,
maar ook kreeg hij de gelegenheid uitgebreid voor de Hongaarse televisie en in het
belangrijkste partijblad, Népszabadság, uitleg van zaken te geven. Zijn positie had
absoluut veilig geleken.
Zo had Hongarije zich tot een consumptie-eiland ontwikkeld met een relatief grote
politieke tolerantie. De politieke leiders van de DDR, de Sovjet-Unie en
Tsjechoslowakije bezagen dit naar mag worden aangenomen achterdochtig en hun
bevolking met naijver. Een blik in de etalages van de indrukwekkende metropool
Boedapest was voldoende om de afgunst te begrijpen. De winkels lagen vol met
produkten, de sortering was groot, de kwaliteit goed en schaarste kwam weinig voor.
De daaruit gegroeide spanningen dwongen de Hongaarse media zelfs de westerse
gunstige kwalificaties, waarin Hongarije bijvoorbeeld als consumentenparadijs werd
voorgesteld, nog scherper dan in de voorafgaande periode te verwerpen.
De economische hervormingen hadden dus effect gehad, waarom dan, zo vroeg
men in Boedapest zich af, vond de partijleiding het nodig zich te ontdoen van zijn
meest pragmatische en creatieve leden, daarmee voedsel gevend aan reeds geruime
tijd bestaande geruchten dat de eenheid binnen de leiding van de HSAP minder
hecht was dan woordvoerders altijd suggereerden?
Politieke waarnemers in Boedapest en in het Westen waren het er over eens dat
van een terugkeer naar de oude situatie van vóór 1968 geen sprake was, hoogstens
van bepaalde concessies in de vorm van een zekere verharding van de koers op
economisch gebied en op het terrein van cultuur en partij-
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ideologie. Zij wezen daarbij op het artikel dat de nieuwe hoofdredacteur van het
partijblad Népszabadság, Zoltán Komocsin, op 23 maart 1974 liet publiceren. Daarin
prees hij eerst uitvoerig het Nieuwe Economische Mechanisme en verklaarde
nadrukkelijk dat er geen sprake was van een herziening van de politieke lijn van de
HSAP. Maar hij vervolgde dan met te zeggen, dat men niet dogmatisch moest
denken. Wat gisteren goed was, hoefde dat vandaag niet meer te zijn, aldus
Komocsin. En dat op zich is al een revolutionair geluid!
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De Skinner in ons eigen hart
Paul Casparie
Men kan er zich over verbazen hoe het mogelijk is geweest dat de nogal stuitende
en simplistische psychologische theorieën van de Amerikaanse behaviorist B.F.
Skinner zo'n vermaardheid en verspreiding hebben gekregen. Bijna iedere
psycholoog vindt tegenwoordig zijn ideeën niet alleen onjuist, maar ook nog moreel
verwerpelijk en beschouwt Skinners verklaringen van het complexe gedrag in termen
van stimuli, responsen en positieve of negatieve bekrachtigers als in hoge mate
onwaarschijnlijk.
Toch is er reden aan te nemen dat Skinner naast Freud tot de belangrijkste
psychologen van deze eeuw mag worden gerekend; niet omdat zijn theorieën enige
graad van aannemelijkheid zouden hebben, maar omdat ze op ongecompliceerde
wijze zowel de fobieën als gerechtvaardigde angsten van deze eeuw tot uitdrukking
brengen. Skinner heeft als geen ander de ‘Mythos des Zwanzigsten Jahrhunderts’
geleverd en hij is als griezelfiguur van de ontmenselijking niet meer weg te denken
uit de westerse cultuur. Geen geringe prestatie voor deze mislukte romanschrijver,
die zich ging toeleggen op de dressuur van ratten en duiven.
Het behaviorisme is geen uitvinding van Skinner zelf, maar van de Russische
fysioloog Pavlov, die een hond leerde kwijlen bij het geluid van een bel in plaats
van bij de geur van een stukje vlees. Hij deed dit - zoals bekend - door eerst het
stukje vlees aan te bieden in combinatie met enig belgerinkel, waarbij de geur van
het vlees de hond doet kwijlen, om dan na verloop van tijd alleen maar de bel te
laren horen, wat ook gekwijl tot resultaat heeft. Kwijlen bij de bel maar zonder vlees
heet in vakkringen een geconditioneerde reflex. De Amerikaan J.B. Watson was
hiervan zo onder de indruk dat hij een hele psychologie opbouwde op basis van
aangeleerde reacties.
Skinners bijdrage aan het behaviorisme geldt de introductie van het begrip
‘operationeel of instrumenteel conditioneren’. Het principe hiervan is heel eenvoudig.
Een bepaalde handeling heeft een zeker effect. Dit effect, dat positief of negatief
kan zijn, zal op den duur de respectievelijke herhaling of verdwijning van die
handeling bewerkstelligen. Voorbeeld: In een kooi zit een rat. Deze kooi, speciale
kooi zelfs, de z.g. Skinnerbox, beschouwen we als de omgeving, de rat als het
organisme, eventueel vervangbaar door een
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mens of een zelf-lerende computer. Die rat in die kooi doet daar van alles, d.w.z.:
hij gedraagt zich. Op zeker moment drukt hij op een handeltje dat aanwezig is in de
kooi. Het gevolg van deze handeling is dat er een stukje voedsel in zijn etensbakje
valt. Dit gedrag had dus een positief effect en verwacht mag worden dat de rat al
gauw weer het handeltje in zal drukken.
In de kooi bevindt zich echter ook een ander handeltje. Wanneer de rat daarop
drukt, krijgt hij een elektrische schok. Dit was dus een negatief gevolg en de rat zal
in de toekomst vermijden dit tweede handeltje in te drukken. Operationeel
conditioneren is dus ongeveer hetzelfde als dressuur door middel van straf en
beloning.

Meetbare invloeden
Waarom vond men deze experimenten nu zo interessant voor de psychologie?
Omdat alles hier zo duidelijk lijkt. De gedragingen en reacties van de rat zijn
observeerbaar. De invloeden, omstandigheden of condities die deze reacties
teweegbrengen, zijn eveneens waar te nemen en bovendien nog experimenteel
manipuleerbaar. Het toedienen van schokken en brokjes voedsel kan naar willekeur
geregeld worden en de gevolgen hiervan op het gedrag van de rat exact
geregistreerd.
Door dit eenvoudig mechanisme van operationeel conditioneren te gaan gebruiken
voor de psychologie van de mens hoopte men zijn gedrag te kunnen verklaren in
termen van meetbare invloeden van buitenaf zonder enige behoefte tot introspectie.
Over de tekortkomingen van deze theorie is door anderen al veel en afdoende
geschreven, zodat ik hun argumenten hier niet zal herhalen. Ik wil alleen de
consequenties schetsen van deze theorie voor het beeld van de mens.
Op de eerste plaats betekent Skinners theorie de afrekening met de autonomie
van het individu. Het innerlijk leven van de mens is verdwenen, de geest is in naam
van de objectiviteit afgeschaft. Slechts het uiterlijk telt want er wordt alleen gelet op
observeerbare gedragingen.
Het gedrag is bij de behavioristen bovendien altijd een functie van de omgeving.
Dat wil zeggen dat het gedrag het resultaat is van de uiterlijke omstandigheden
waarin de mens zich bevindt. De mens bedenkt niets zelf, maar past zich aan bij
de situatie. Leren hoe je aan te passen is voor Skinner de belangrijkste taak in het
leven.
De functionele samenhang tussen omgeving en gedrag betekent ook dat het
gedrag door de externe condities volledig gedetermineerd is. De mens handelt niet
uit innerlijke oorzaken, maar reageert op prikkels uit de omgeving. En wanneer
bepaalde gedragingen voor ons nog onverklaarbaar zijn, dan is dat niet omdat ze
uit duistere of onberekenbare motieven voortkomen, maar omdat de
wetenschappelijke psychologie er nog niet in geslaagd is
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precies het verband tussen invloeden uit de omgeving en reacties van de mens aan
te geven.
Belangrijke oorzaak van dit ontbreken van wetenschappelijk inzicht is volgens
Skinner het vooroordeel van traditionele humanisten tegen zijn theorie. Veranderde
mythes over de vrije wil en de onvervreemdbare waardigheid van het individu staan
de behavioristische psycholoog in de weg.
In een wereld waar al het gedrag causaal gedetermineerd is door de condities
van de omgeving, bestaan uiteraard geen overbodige feiten, zinloze gebeurtenissen,
absurditeiten en redeloze daden. Chaos en onzekerheid zijn buiten de deur gezet.
Een middeleeuws vertrouwen in de solide ordening van het bestaan wordt ons in
de twintigste eeuw weer door de wetenschappelijke psychologie gegarandeerd.
Alleen in volledige passiviteit zou de mens zijn vrijheid kunnen bewaren. Zo gauw
hij begint te leven en te leren, zo gauw hij ervaring opdoet, staat de mens geen
andere mogelijkheid open dan zich aan te passen.
Wel is het voor de mens in de huidige wereld een probleem wàt hij moet gaan
leren omdat de kans vrij groot is dat hij zijn verworven kennis niet kan gebruiken in
nieuwe en onverwachte situaties. De mens brengt immers niets van zichzelf mee,
maar is afhankelijk van de omstandigheden waarin hij verkeert. In een snel
veranderende maatschappij zullen mensen zich dus regelmatig prepareren op
situaties die ze in werkelijkheid nooit zullen ontmoeten, en geconfronteerd worden
met problemen waarmee ze niets weten te beginnen. Reductie van de pluriformiteit
van de wereld is hier dus de aangewezen weg en de taak van de psycholoog is
duidelijk. Hij moet onze hele cultuur opnieuw gaan ontwerpen.

Manipulatie
Cultuur is voor Skinner geen geestelijke traditie, maar het arrangement van externe
condities in de maatschappelijke werkelijkheid waardoor onze gedragspatronen
bepaald worden. De psycholoog moet door middel van manipulatie van de omgeving
de cultuur zo herordenen dat de gewenste gedragspatronen te voorschijn komen.
Welke gedragspatronen zijn wenselijk? Die gedragspatronen die de
overlevingskansen van de cultuur vergroten. Deze omgevingsmanipulatie gaat
natuurlijk uit van het principe van het operationeel conditioneren, wat, ongeacht
terminologische subtiliteiten, nog altijd betekent: dressuur door middel van straf en
beloning. De Skinneriaanse mens beweegt zich dan ook, permanent bedreigd door
straffen, in een wereld waar alles een prijs heeft. ‘Wat krijg ik ervoor’, is de vraag
die deze mens zich onophoudelijk moet stellen. Het enige dat telt, zijn de gunstige
of ongunstige effecten van zijn handelingen. Niet toevallig is het meest genoemde
voorbeeld in de behavioristische literatuur het kleine kind, dat al naar gelang zijn
braafheid billekoek of snoepgoed krijgt. Het gedrag van
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volwassenen wordt doorgaans ‘positief bekrachtigd’ door dollarbiljetten en de
gokautomaat is een apparaat waarmee de principes van het operationeel
conditioneren treffend kunnen worden geïllustreerd.
Daarnaast vormen gevangenis of concentratiekamp door de daar aanwezige
totale fysieke controle, gecombineerd met sterke dreiging van straf en terreur, bij
uitstek omgevingen waar de Skinneriaanse theorie van operationeel conditioneren
tamelijk succesvol toepasbaar is.
Dat er wat ‘onsympathieke’ kanten aan zijn theorie verbonden zijn, daar is ook
Skinner zelf wel van overtuigd, maar hij meent dat we iets voor de vooruitgang over
moeten hebben. Vooruitgang is Skinners categorische imperatief. Vooruitgang is
boven elke discussie verheven en de psychologie moet haar plaats opeisen in de
rij van wetenschappen die deze vooruitgang zullen tot stand brengen.
Maar waar gaat die vooruitgang eigenlijk naar toe? Naar het Skinneriaanse Utopia,
waarin de mensen geheel onder controle van de resultaten van hun eigen gedrag
zijn gekomen. Een soort ultra-efficiënte wereld met een optimale verhouding tussen
straf en beloning. Ik vertelde reeds dat Skinner als romanschrijver is begonnen,
maar bij gebrek aan literair talent snel naar de psychologie is overgestapt. Maar
zelfs voor een Skinner zijn bepaalde eigenschappen kennelijk nooit meer af te leren.
In het Utopia van Skinner zal het individu als autonoom organisme verdwenen
zijn en plaats gemaakt hebben voor een zichzelf controlerende menselijke soort.
Het individu wordt een onzelfstandig pluisje in een wereldbreed organisch tapijt. De
dood wordt eenvoudigweg overwonnen door het individu van te voren al af te
schaffen. Een animistische omgeving is het eindpunt van de geschiedenis en tevens
de terugkeer naar een mythologische oertijd waarin de mensheid, net als het
pasgeboren kind, nog geen onderscheid maakt tussen zichzelf en de buitenwereld.

Bekende geluiden
Wie denkt dat ik hier maar iets verzonnen heb zal zich door het dorre proza van
Skinners boek Beyond Freedom and Dignity moeten werken om te zien dat ik,
zonder de camouflage van pretentieuze pseudo-wetenschappelijke terminologie,
de consequenties die zich uit Skinners theorie laten trekken (en die Skinner ook
grotendeels zelf trekt) op eenvoudige manier heb weergegeven. Men kan deze
theorie bestrijden op wetenschappelijke gronden, men kan de theorie uit morele
overwegingen afkeuren, maar de vraag die overblijft is: Hoe herkenbaar is de
Skinneriaanse visie op de mens? Klonken er bij de beschrijving van Skinners
psychologie toch niet veel bekende geluiden? Kwamen we er geen opvattingen
tegen die op de een of andere manier centraal staan in het denken over de mens?
Is Skinner niet een beetje de buikspreker van onze slechte natuur? Laat ik nogmaals
een paar
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punten opsommen.
De mens zonder inhoud, zonder eigenschappen, zonder essentiële kern is een
vaste verschijning geworden in literatuur en sociologie. De onzekerheid van het
individu over zijn eigen identiteit neemt grote vormen aan. De vrees en overtuiging
gemanipuleerd te worden door overheid of ‘verborgen verleiders’ is
alomtegenwoordig. Mensen die een druk bestaan leiden uiten de klacht geleefd te
worden door de eisen die de buitenwereld hun stelt. Het taalgebruik van sommige
mensen wekt sterke associaties met de geconditioneerde reflex. Het gedrag van
velen doet aan dat van een slordig geprogrammeerde robot denken.
Meer dan ooit speelt in het onderwijs de vraag waarvoor de mensen nu eigenlijk
opgeleid worden. We leven in een maatschappij waar een overheersend belang
wordt gehecht aan de effecten van het gedrag, terwijl de onzichtbare intenties
hoogstens met de mond worden gewaardeerd. De invloed die straf en beloning op
onze samenleving hebben, is zo groot dat we ons een maatschappij zonder die
factoren nauwelijks kunnen voorstellen. Er bestaat geen politieke groepering die
ronduit tegen de vooruitgang is. Bijna iedereen verafschuwt onzekerheid en meent
dat het gedrag van het individu in het algemeen aan beperkingen onderhevig dient
te zijn.
Zijn we met zijn allen toch niet meer Skinneriaan dan we zouden wensen? Dat
zou dan niet best zijn, want vooral de politieke consequenties van Skinners Utopische
visie zijn verontrustend. Skinner is er namelijk van overtuigd dat de mens tot alles
in staat is. Te vrezen valt dat hij daar voor een belangrijk deel gelijk in heeft.
Mr. Kurtz, de hoofdpersoon van Joseph Conrads Heart of Darkness, personificatie
van alle verschrikkingen die in de twintigste eeuw mogelijk bleken, meende eveneens
dat er geen beperkingen waren aan de vermogens van de mens. Ook hij had
‘geweldige plannen’ en stond aan de vooravond van ‘grootse dingen’. Toch eindigde
hij als koning van de kannibalen. De gedachte dat voor de mens alles mogelijk is,
ligt ten grondslag aan alle sociale utopieën en totalitaire ideologieën. De zin waarmee
Skinners boekje eindigt: ‘We have not yet seen what man can make of man’, klinkt
in het licht van de recente geschiedenis wel heel sinister.

Te simpel
Toch geloof ik niet dat Skinners recept voor een totaal controleerbare cultuur op dit
moment enige kans van slagen heeft. Daarvoor is zijn behavioristische theorie,
ondanks het megalomane zelfvertrouwen van de auteur, op de eerste plaats te
simpel. Het meest opvallende van een behavioristisch geschrift is de onbenulligheid
van de voorbeelden ter verklaring van de terminologie. Een terminologie die wemelt
van de tegenstrijdigheden. Belangrijker is echter dat de huidige maatschappij veel
te pluriform en chaotisch is
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om door enige techniek van controle en totale manipulatie beheerst te worden.
Het is echter wel goed te bedenken dat de toepasbaarheid van een
sociaal-wetenschappelijke theorie in principe op twee manieren verbeterd kan
worden. Op de eerste plaats door de theorie opnieuw te formuleren. Op de tweede
plaats door het gebied waarop de theorie van toepassing is te beperken. Wat dit
laatste betreft: er zijn uiteindelijk maatschappijen te bedenken waarvoor de theorie
van het operationeel conditioneren heel goed opgaat, maar te hopen valt dat jonge
psychologen en sociologen, teleurgesteld door het uitblijven van succes in hun vak,
hier niet op een gevaarlijk idee gebracht worden.
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Forum
Varia Religiosa

Religies
Wie tijdens de drukke decembermaand niet mocht hebben opgemerkt dat als ‘Boek
van de maand’ een prachtig boekwerk is verschenen over de mythen van de
1)
mensheid , zij daar op deze plaats nog eens nadrukkelijk op gewezen. Niet alleen
de vorm van het boek (fors, fraai uitgevoerd, ruim 1300 illustraties) mag er zijn, ook
de inhoud is degelijk en up to date. Het eerste hoofdstuk is van de beroemde
2)
godsdienstenkenner Mircea Eliade en bevat een algemene inleiding op mythe en
mythologie. Bijzondere aandacht verdient mijns inziens de bijdrage van Joseph
Campbell, die in een achttal double-spreads de verspreiding van de mythen over
de hele wereld in kaart heeft weten te brengen, een ongelofelijk staaltje van
vakmanschap. De acht wereldkaarten laten duidelijk zien hoe bepaalde mythen of
thema's eruit een zwerftocht over de continenten achter de rug hebben. Tevens
wordt er op deze wijze een ‘verklaring’ gegeven voor de vele overeenkomsten tussen
mythen uit totaal verschillende werelddelen, een overeenkomst die decennia lang
onverklaarbaar leek. Vermelding verdient ook de godengenealogie uit de Griekse
mythologie, die Campbell op zeven grote pagina's onovertroffen in beeld weet te
brengen.
Vanaf hoofdstuk 3 is Alexander Eliot - de uiteindelijk verantwoordelijke - de gids
door het oerwoud van de mythen. Het verrassende van zijn aanpak is, dat hij niet zoals gebruikelijk bij dit onderwerp - de mythen naar geografische herkomst heeft
geordend, doch naar thema: scheppers van natuur en mens (hfdst. 4); wereld,
onderwereld en bovenwereld (hfdst. 5); toverij, kunst en vaardigheden (hfdst. 6);
dieren, monsters en gedrochten (hfdst. 7), liefdes- en vruchtbaarheidsgoden (hfdst.
8); strijd in de hemel en op aarde (hfdst. 9); zwerftochten en beproevingen (hfdst.
10); dood en wedergeboorte (hfdst. 11). Een uitstekende bibliografie en een
verantwoording van elke illustratie completeren dit prachtige boek van ruim twee
kilo. Vergeleken bij de buitenlandse edities (in de prijsklasse van 150 gulden of
meer) is deze Nederlandstalige uitgave een absolute must! Waardevol is ook een
boek over de wereldgodsdiensten, waarin nu eens niet een traditionele benadering
(ontstaan, verspreiding, leer) wordt geboden, maar een thematische behandeling:
God in het boeddhisme, God in de islam; verlossing en toekomst in het hindoeïsme,
3)
in het christendom, etc. . Ook steken de medewerkende auteurs niet onder stoelen
of banken dat bij ons nogal wat waanideeën bestaan over andere wereldreligies:
niet zelden is voor ons de heilige koe bijna het belangrijkste in het hindoeïsme. Elk
hoofdstuk bestaat uit een inleiding, uit

1)
2)

3)

Alexander Eliot, Mythen van de mensheid, Kosmos, Amsterdam/Heideland-Orbis, Hasselt,
1977, 320 blz. f 59, -.
Mircea Eliade is auteur van talrijke boeken; in het Nederlands verschenen o.a. De mythe van
de eeuwige terugkeer (1964), Het gewijde en het profane (1962), Beelden en symbolen
(1963).
Udo Tworuschka (Hrsg.), Religionen heute. Themen und Texte für Unterricht und Studium,
Diesterweg-Kösel, 1977, 184 pp, DM. 14,80.
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teksten die het besproken thema concretiseren en tenslotte uit een literatuuropgave
voor verdere zelfstudie. Een erg fris boek, waaraan met name godsdienstleraren
op de middelbare school, maar zeker ook geïnteresseerden veel zullen hebben.
Tussen aanhangers van verschillende religies is er in de loop der jaren een dialoog
4)
op gang gekomen , die door de Amsterdamse hoogleraar D.C. Mulder van nader
commentaar wordt voorzien. Na een inleidende beschouwing over de houding van
de Wereldraad van Kerken (tot 1970 bezinning op dialoog, na 1970 actieve dialoog)
gaat de auteur in op algemene aspecten van de dialoog met ‘anders denkenden’.
Deze algemene beschouwingen dragen gedeeltelijk een theologisch karakter: op
welke basis treden wij in dialoog met anders gelovigen? Is God aan het werk in de
godsdiensten der mensen? Zo ja, op welke wijze? Hierbij doet zich de vraag voor
van het heil in of via de religies der mensheid. Ook rijst de vraag hoe de dialoog
met andere religies, waabij men elkaars overtuiging respecteert, te combineren valt
met zending en missie. Daarna volgen in hoofdstuk IV specifieke vragen bij specifieke
gesprekspartners, bijvoorbeeld tussen christenen en joden, christenen en moslims,
tussen hindoes en boeddhisten. Het boek is erg nuchter geschreven en daarbij erg
eerlijk: ‘christenen hebben bijzonder veel boter op hun hoofd ...Wij zijn bij anderen
vaak overgekomen als hoogmoedig, aanmatigend, heerszuchtig. De dialoog met
andersgelovigen kan dan ook bijzonder nuttig zijn om ons te doen beseffen hoe
slecht wij gereageerd hebben op Gods werk in “onze godsdienst” en in ons leven’
(blz. 49).

Kerk en geloof
‘Overdracht van het geloof’ zou de letterlijke weergave zijn van het boekje dat de
Franse Jezuïet Joseph Moingt samenstelde uit een tweetal bijdragen in Etudes
(januari en mei 1975). Er ontstond in Frankrijk een ongekend felle discussie over
de inhoud ervan; enkele minder genuanceerde journalisten pepten de kwestie op
5)
tot ‘een plan voor de zelfvernietiging van de kerk’. Waar gaat het om? Moingt
beweert dat de Kerk binnen 5 à 10 jaar de vraag zal moeten oplossen, hoe zij denkt
de mensen nog te kunnen leren geloven. Terwijl op het gebied van de cultuur, de
samenleving, de economie en politiek de veranderingen zich snel ontwikkelen, lijkt
de kerk moeite te hebben met het nemen van een beslissing: zich openstellen voor
veranderingen of zich terugtrekken op haar traditie. De oude institutionele vormen,
starre ambtsbediening en rituele praktijken van gisteren zijn - aldus de auteur - niet
meer in staat te leren geloven. De problemen die Moingt aansnijdt: het automatisme
van sacramenten ontvangen (doop en huwelijk), het confronteren van leerlingen
met de leer van de Kerk in plaats van ze te leren geloven, zijn levensgrote problemen
en men zal bij lezing van dit boekje de auteur (helaas) vaak gelijk moeten geven.
De toekomst van de Kerk staat op het spel en ik vermoed dat men zich dit in
bepaalde hoge regionen van de Kerk te weinig bewust is. Bepaalde beslissingen
en uitlatingen in de afgelopen maanden - de bisschoppensynode over de catechese
en het ad limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen - lijken daar sterk op te
wijzen.
Dat Joseph Moingt de situatie waarin de Kerk verkeert (of liever nog: waarin de
gelovigen verkeren), goed heeft aangevoeld, blijkt ook uit het ‘workpaper’ dat een
commissie van het ‘Zentralkomitee der deutschen Katholiken’ op 6 mei 1977 het
4)
5)

Prof. dr. D.C. Mulder, Ontmoeting van gelovigen, Bosch & Keuning, Baarn, 1977, 100 blz.
(Nummer 5 van de achtste jaargang van de serie OEKUMENE), f 9,75.
Joseph Moingt, Wat voorbij is is voorbij. Gooi en Sticht, Hilversum, 1977, 88 blz., f 10,90.
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licht heeft doen zien . Heel kort kan men het probleem dat hier ter sprake wordt
gebracht omschrijven als: godsdienst, ja; kerk, neen! Kernwoord van de publikatie
is dan ook kirchendistanzierte Religiosität. Bij het lezen van dit kerkelijk document
viel mij op dat de commissie voor het oplossen van dit grote pro-

6)

Karl Forster (Hrsg.), Religiös ohne Kirche?, Topos-Taschenbücher, Band 66,
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1977, 109 pp., DM. 6,80.
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bleem tòch weer (verkapt dan wel openlijk) de traditionele kerkelijke paden wenst
te bewandelen; paden waarvan ze zelf heeft geconstateerd dat 30-50% van de
Duitse katholieken ze niet meer bewandelt!

Kerkgeschiedenis
De geschiedenis van het christendom in 13 afleveringen van een uur. Dat was de
opdracht die de Engelse schrijver Bamber Gascoigne, voorzitter van de Britse
televisieserie ‘University Challenge’, in de zomer van 1974 ontving en waaraan hij
met een uitgebreid team drie jaar heeft gewerkt. Tegelijk met het draaiboek voor de
7)
13 televesieprogramma's schreef hij een boek met precies dezelfde inhoud, van
schitterende foto's voorzien door zijn vrouw Christina. Meest opvallende aan De
Christenen is dat het eerder gaat over mensen, gebeurtenissen en plaatsen dan
over theorie en theologie. Het boek heeft daardoor een grote levendigheid, mede
door de talrijke citaten, die achterin worden verantwoord. Dat er nogal eens Engelse
personen en gebeurtenissen worden beschreven (met name in hoofdstuk 11 en 12)
zal men op de koop toe moeten nemen; storend is het in het geheel niet. Spoedig
na de dood van Franciscus van Assisi (3 oktober 1226) gaf paus Gregorius IX aan
Thomas van Celano opdracht een ‘leven van Franciscus’ te schrijven. Eind 1228
was deze ‘Eerste levensbeschrijving’ gereed. Op het generaal kapittel van de orde
te Genua (1244) constateerde men dat veel zaken die niet in de officiële
levensbeschrijving van Thomas van Celano voorkwamen, in mondelinge overlevering
de ronde deden. Daarop gaf het kapittel aan alle broeders opdracht alles wat zij
nog van Franciscus wisten, te verzamelen. In 1247 voltooide Thomas van Celano
zijn Tweede levensbeschrijving, hoofdzakelijk samengesteld uit mededelingen van
anderen. Een jaar eerder echter (1246) overhandigden drie gezellen hun verhaal
8)
over Franciscus aan de minister-generaal . Broeder Leo, toegetreden in 1210, was
biechtvader en secretaris van Franciscus geweest en daardoor een betrouwbaar
getuige. Dat gold ook voor broeder Rufinus en broeder Angelus, die tot de naaste
medewerkers van de heilige behoorden. Bedoeling van hun geschriftje was om aan
te vullen wat elders niet of nauwelijks beschreven stond. Vele details uit hun verhaal
verlevendigen dan ook ons zicht op de heilige Franciscus en de begintijd van zijn
9)
orde .
Tot aan het einde van de 19e eeuw werd de levensbeschrijving over Chiara di
Favarone (1194-1253) - ons beter bekend als de heilige Clara - toegeschreven aan
Bonaventura. Sedertdien heeft de mening dat Thomas van Celano de auteur ervan
geweest moet zijn, de overhand gekregen. Behalve een levensbeschrijving heeft
hij ook documenten die op Clara betrekking hebben alsmede geschriften van haar
10)
hand (de Regel, testament, etc.) bijeen gegaard .

Katholiek Nederland
7)
8)
9)
10)

Bamber Gascoigne, De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie, Agon Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1977, 304 blz., f 42,50.
Franciscus van Assisi. Verhaal van de drie gezellen, vertaald door Dr. A.A.C. Sier o.f.m., J.H.
Gottmer, Haarlem, 1977, 102 blz., f 12,90 / BF. 210.
Voor andere boeken uit dezelfde serie over Franciscus zie Streven 30 (juni 1977), blz. 832-833.
De heilige Clara, leven, geschriften, documenten, ingeleid en vertaald door Hilarion Goossens
o.f.m., J.H. Gottmer, Haarlem, 1976, 147 blz. f 12,90.
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In de week dat de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse parlementaire
11)
geschiedenis een feit werd, verscheen het jaarboek 1976 van het K.D.C. met een
ongekend actuele bijdrage over de verkiezingen van 1952. Het gaat over de K.V.P.
en de groep Steenberghe, een groep van 18-20 vooraanstaande KVP'ers die van
mening was dat de partij te dicht bij de PvdA bleef. Tot hen behoorde Mr. F.
Duynstee, die met name de schuld kreeg van de verkiezingsnederlaag in 1952.
Naar het oordeel van de auteur waren ook de heren Romme, W.J. Andriessen (de
KVP voorzitter) en De Bruyn

11)

Jaarboek 1976, Katholiek Documentatie Centrum, Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1977,
221 blz., f 26,50.
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hiervoor verantwoordelijk. De tweede helft van het jaarboek (blz. 115-214) geeft
een bibliografie van de KASKI-publikaties tussen 1946 en 1976 (640 in totaal). Deze
12)
bibliografie is ook afzonderlijk verkrijgbaar .
Voor de derde maal alweer is er een jaaroverzicht van wel en wee in katholiek
Nederland samengesteld. In vergelijking met vorige jaren missen we een hoofdstuk
over de bisschop van Roermond, hetgeen voor de auteurs een aanwijzing is van
de gelatenheid die er kennelijk is ontstaan. Dat de genoemde bisschop niet van
zich heeft doen spreken, zou een foutieve gevolgtrekking zijn; men denke o.a. aan
de rel rondom Huub Lenders, afgestudeerde aan de H.T.P., die - om aan Gijsens
maatstaven te voldoen - eerst nog een tweejarige ‘bijscholing’ zou moeten ondergaan
alvorens de wijding te kunnen ontvangen.
Een kort bericht op pagina 114 trok de aandacht: het feit dat de gemiddelde leeftijd
van de Nederlandse priester thans 51 jaar is en dat de anderhalve priester die er
nu nog per parochie is, over tien jaar tot één per zielzorgeenheid zal zijn
teruggebracht. Me dunkt een harde waarheid, die moet leiden tot grotere aandacht
13)
voor het lekekader, voor de gemeenteopbouw en voor het ambt .
Panc Beentjes

12)
13)

G. Dierick, A. Maes en J. Tettero, Dertig jaar KASKI-onderzoek 1946-1976, Dekker & Van
de Vegt, Nijmegen, 1977, 138 blz., f 22,50.
Fieke en Ton Oostveen, Kroniek '76. Wel en wee van katholiek Nederland, Gooi en Sticht,
Hilversum, 1977, 166 blz., f 29,90.
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Boekbesprekingen
Gedragswetenschappen
H.W. Stone, Crisiscounseling. Serie woord en weg (modellen van
pastorale communicatie)
De Toorts, Haarlem, 1977, 77 blz., f 20, - (Amerikaanse editie '76). Met
bibliografie
Het is juist, dat een pastor grotere mogelijkheden kent voor het couselen bij
crisissituaties (naar Caplan en Lindemann) dan de meeste andere professionele
hulpverleners.
Die mogelijkheden zijn dan religie met haar eigen existentiëel model, maar ook
met haar geloofsgemeenschap. Verder het meestal niet onbekend zijn van de pastor
met de hulpvragende en diens omgeving. Hier wordt een serieuze poging gedaan
om in de theorie en de praktijk een integratie te bewerkstelligen tussen de werkwijze
van de professionele niet-pastores hulpverleners en de pastores. Dit boek toont niet
alleen de goede wil, maar ook de competentie van de schrijver. Dat deze laatste
niet alleen van training, maar ook van z.g. gevoels-eenheid of eerlijkheid van de
hulpverlener afhangt, wordt hier niet benadrukt.
Een helder eenvoudig en eerlijk boekje.
Aanbevolen voor alle gezondheids- en welzijnswerkers en verder alle potentiële
hulpverleners onder de lezers. (En wie is dat niet?)
J.H. van Meurs

M. Wertheimer. Beknopte geschiedenis van de psychologie
Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 253 blz., f 24,50; (uit het Engels 1970)
met hoofdstukken over Nederland en België door Rob Uiterwijk
Na de problemen der geschiedschrijving in het algemeen genoemd te hebben een
verantwoording van dit boek. Geen vak is te begrijpen dan tegen de achtergrond
van zijn geschiedenis - zeker niet de psychologie met zijn vele scholen, ook nu nog.
Deze historie combineert de chronologische met de beschrijving van de scholen,
terwijl wordt vastgesteld welke onderzoeksterreinen actueel van belang zijn. De
experimentele psychologie (Wundt e.a.) krijgt veel nadruk.
Structuralisme, functionalisme, behaviorisme, Gestaltpsychologie en
psychoanalyse (de 5 scholen) worden op eigen wijze gecorreleerd met de 5
wetenschappelijke en 3 wijsgerige stromingen (schema blz. 136). Bovendien is er
nog ruimte voor biografische notities van de individuele werkers.
Het is een compact boek geworden, dat wel enige filosofische scholing
veronderstelt.
We vinden geen sociologische visie, geen encounterproblematiek, geen
Gestalttherapie of T.M.
Een prettig naslagwerk, geschreven en wellicht ook geschikt voor psychologie
studenten, maar niet voor hen alleen
J.H. van Meurs

Sociale wetenschappen
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R.A.C. Hoksbergen en J.D. van Luipen, Van Moeder-MAVO tot
volwasseneneducatie
(vorming theorie en praktijk nr. 24), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977,
125 blz. f 14,De Moeder-MAVO begon als experiment in de zomer van 1975 in het Noordhollandse
Middenmeer. Twee jaar later zijn 95 scholen voor dag-HAVO, 16 voor dag-HAVO
en 6 voor dag-VWO over het
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hele land gevestigd. Het grootste aantal van deze scholen bevindt zich in de
provincies Noord- en Zuidholland, op de voet gevolgd door Brabant. Eenzelfde
geografische spreiding wordt ook voor het avondonderwijs gevonden.
In de periode van nog geen vier jaar nam het tweede-kans-onderwijs toe met
55% voor de avond-MAVO, 54% voor de avond-HAVO en met 25% voor het
avond-VWO.
Uit het onderzoek naar de oorzaak van deze grote toename blijkt dat het vooral
vrouwen zijn die dit onderwijs volgen, hetgeen veroorzaakt wordt door nieuwe
opvattingen over de plaats en de functie van de vrouw in de samenleving. Daarnaast
blijken sociale mobiliteit en snelle technologische ontwikkelingen het noodzakelijk
te maken steeds meer ‘bij te leren’ en ‘om te scholen’.
De commissie ‘educatief verlof’ van de werkgeversorganisatie stelt voor het
onderwijs aan volwassenen in de volgende categorieën te verdelen:
- voorzieningen die de algemene ontwikkeling en de algemene
beroepsvoorbereiding tot doel hebben;
- voorzieningen die geplaatst worden in een actief arbeidsmarktbeleid;
- voorzieningen die gericht zijn op het functioneren in een onderneming en tot
slot
- die voorzieningen die verband houden met het persoonlijk-, gezins-, algemeen
maatschappelijk en vrijetijdsleven.
De Federatie van Nederlandse Vakverenigingen meent dat deze opvatting over de
doelstellingen van de volwasseneneducatie te zeer gericht is op de behoeften van
het bedrijfsleven en te weinig ruimte biedt voor de persoonlijke
ontplooiingsmogelijkheden. Uit het boek blijkt dat deze stellingname vanuit de
aangetoonde behoeften aan onderwijs bij vrouwen in de praktijk ondersteuning
vindt.
De resultaten van de moeder-MAVO's wijzen op de noodzaak het bestaande
onderwijsbouwwerk meer in te richten op voorzieningen voor permanente educatie.
F. Nieuwenhof

Jan et Minihan, The Nationalization of Culture. The development of state
subsidies to the arts in Great Britain
Hamish Hamilton, London, 1977, 276 pp., £8,50
Het princiep om de cultuur door de Staat te laten financieren kon in Groot-Britannië
moeilijk ingang vinden. Het land beschikt trouwens nog altijd niet over een ministerie
van cultuur (wel een ‘Arts Counsel’), wat, naast nadelen, beslist ook voordelen heeft.
En het is eigenlijk bizar te moeten constateren dat sommige ‘kunsten’ zo lang hebben
moeten wachten op hun staatserkenning, terwijl andere, vnl. dan de plastische
kunsten en de literatuur (dank zij musea en bibliotheken) reeds relatief vroeg - dat
betekent tijdens de 19e eeuw - op een ‘zekere’ steun konden bogen. Het is vooral
deze beginperiode die de grootste plaats inneemt in Minihans boeiende historische
studie. Het zal verder niemand verwonderen dat het wat de ‘performing arts’ betreft,
vooral dank zij de nieuwe media is dat het idee van cultuursubsidie onherroepelijk
ingang kon vinden (men kent de belangrijke rol die de BBC hier speelde in
Groot-Brittannië). Wat mij echter persoonlijk altijd zo blijft verbazen is de impact die
de oorlog op de verspreiding en de nieuwe aanpak inzake cultuurpolitiek hier - en
ook elders - gehad heeft; een problematiek die men altijd (ook bij Minihan) als
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‘vanzelfsprekend’ afdoet, maar die de lezers van de na-oorlogse generatie toch
nooit volledig bevredigt... De na-oorlogse periode wordt vrij kort afgedaan in het
laatste hoofdstuk: het is er S'ster trouwens ook enkel om te doen de groei van een
idee te schetsen, en dan vooral het eigen-aardige van de vormgeving ervan. Daar
slaagt ze op boeiende wijze in!
Eric De Kuyper

Politiek
E. Todd, De afbraak. De onherroepelijke val van het Kremlin
Manteau, Brussel/Den Haag, 1977, 288 blz., f 25, Volgens de auteur rommelt het in het Oostblok. Het communisme is bezig twee
verschillende gedaantes aan te nemen. De volksrepublieken ontwikkelen zich tot
geindustrialiseerde landen, terwijl de Sovjet-Unie bezig is in economisch, sociaal
en cultureel opzicht te verzanden. De auteur probeert de vraag te beantwoorden
wat zich reëel afspeelt in de Sovjet-Unie. Hierbij is hij er enigermate in geslaagd ge-
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sluierde gegevens uit de Sovjet-Unie te doorzien en deze op heldere wijze te
formuleren.
L. Bartalits

A. Hillgruber, Deutsche Grossmacht - und Weltpolitik im 19. und 20.
Jahrhundert
Droste Verlag, Düsseldorf, 1977, 329 pp., DM. 58, De auteur geeft in dit boek een selectie van zijn belangrijkste werken op het gebied
van de eigentijdse geschiedenis van Duitsland. Vooral de periode van 1871 tot 1945
wordt uitvoerig belicht. Bijzonder goed en helder, overzichtelijk geschreven boek.
Bovendien is het voor het begrijpen van de huidige politieke situatie in en om
Duitsland onontbeerlijk.
L. Bartalits

P. Noack, Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
Entscheidungsprozesse vor und nach dem 30 August 1954
Droste Verlag, Düsseldorf, 1977, 202 pp., DM. 38, Op 30 augustus 1954 werd in de Franse Nationale Vergadering het plan voor een
Europese Defensie Gemeenschap verworpen. Vooral de Engelsen en de Fransen
geloofden begin 1954 dat zij te veel van hun souvereiniteit zouden moeten prijsgeven
als het plan aanvaard zou worden. Voor Adenauer was de EDG een instrument om
de Bondsrepubliek te volle in de Westelijke statengemeenschap te integreren.
L.L.S. Bartalits

Biografie
Mr. H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensjaren van mr. H.P.G. Quack,
1834-1914
Met een voorwoord van Jan Rogier, SUN reprint Nijmegen, 1977, XXV,
467 blz., f 32,50
Het betreft hier de belangrijke mémoires van de negentiende-eeuwse econoom en
historicus Quack. Ons land is helaas niet zo erg rijk aan uitgegeven herinneringen,
althans vergeleken met b.v. Engeland. Q. was o.a. directeur van de Nederlandse
Bank, president-commissaris van de Nederlandse Handelmaatschappij en hoogleraar
in de staatshuishoudkunde te Utrecht en Amsterdam. Bekend is hij vooral geworden
door zijn colleges en geschriften betreffende (de geschiedenis van) het socialisme.
Zijn opus magnum vormde het zesdelige De Socialisten. Personen en Stelsels
(1875-1897), dat thans eveneens wordt heruitgegeven (door Arthur Lehning bij
uitgeverij Het Wereldvenster te Baarn). Zelf was Q. geen socialist, doch hij trachtte
zijn tijdgenoten wat meer begrip te laten krijgen voor en inzicht te geven in het
opkomend socialisme. Rogier omschreef hem aldus (p. XIII): ‘Quack is zijn leven
lang de vriend van armen en rijken gebleven, maar meer dan zijn leermeesters was
hij verstaander van zijn tijd en hervormend ontleder van de samenleving’. Q. zelf
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schreef (p. 5): ‘Voor mij-zelven dacht ik aan een socialisme, dat de toepassing zou
wezen van de wet der broederschap, door Christus gegeven, op het maatschappelijk
leven’. Steeds poogde hij zijn religieuze bewogenheid met zijn sociale betrokkenheid
te combineren, hetgeen niet altijd even goed mogelijk was. Het is het uiterst boeiend
levensverhaal van een oprecht in het wel en wee van het volk geïnteresseerde
ondernemer, c.q. geleerde.
P.W. Schilpzand

Willi Schuh, Richard Strauss. Jugend und frühe Meisterjahre.
Lebenskronik 1864-98 Atlantis Verlag, Zürich, 1976, 575 pp., (geïll.), DM.
58, Tijdens zijn leven nog droeg R. Strauss zijn vriend W. Schuh op, zijn biograaf te
worden. Dat dit slechts nu, en voor een eerste periode uit het leven van de componist
geschiedde, maakt de lezer des te nieuwsgieriger. S. heeft geopteerd voor een
‘levenskroniek’, en dat betekent voor deze eerste dertig levensjaren bijna uitsluitend
een schets van Strauss' carrière. (Alle muziekesthetische beschouwingen werden
terzijde gelaten als ook alle essayistische uitwerkingen betreffende ‘Dichtung und
Wahrheit’). Enkel een reeks van feiten, fragmenten uit brieven en nooit eerder
gepubliceerde documenten maken van dit werk een onmiskenbaar instrument. Het
is echter toch enigszins ontgoochelend dat de figuur van de componist er niet
‘kleurrijker’ uit te voorschijn treedt.
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Ligt het aan het feit dat S. uit motieven van vriendschappelijke aard, zo afstandelijk
blijft? Of ligt het aan het subject zelf? Feit is dat de vorm van leegte die men wel
eens vaker vermoedt onder grootsheid, ook gevoeligheid en/of bombast van Strauss'
oeuvre, in de biografie latent aanwezig lijkt te zijn. Met interesse kijk ik uit naar het
vervolg.
Eric De Kuyper

Brigitte Friang, Un autre Malraux
Coll. Espoir, Plon, Paris, 1977, 165 pp.
B. Friang is jarenlang secretaresse geweest op het politiek kabinet van A. Malraux.
Zij heeft vooral de activist gekend, meer dan de auteur, de wijsgeer, de estheet. De
andere Malraux die zij in deze korte mémoires beschrijft, is de mens die ze dagelijks
ontmoet heeft, met wie ze persoonlijke conflicten heeft gekend, op wie ze verliefd
is geweest. Haar bewondering steunt haar bij het benaderen van Malraux' complexe
persoonlijkheid. Zij poogt vooral een antwoord te geven op de vraag waarom Malraux
zijn beste krachten wijdde in dienst van een rechtse politicus, nl. Charles de Gaulle.
Zij wijst erop hoe beiden een heldencultus voorstonden en de toewijding aan de
Franse natie bijna tot een mystieke opdracht verhieven. Zo schijnen beide zo
verschillende persoonlijkheden elkaar toch gevonden te hebben. Een interessante
bijdrage die het totaalbeeld dat we ons van Malraux trachten te vormen, gevoelig
aanvult.
J.F. Du Bois

Wijsbegeerte
R.F. Beerling, Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau, studies
over het thema pathos en nostalgie
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1977, 364 blz., f 38,50
Het is in 1978 tweehonderd jaar geleden dat Jean-Jacques Rousseau stierf. In dit
boek gaat Beerling na hoe actueel deze denker nu nog is. Centraal daarbij staat
diens verzet tegen de cultuur van zijn tijd, een cultuur die door Rousseau werd
begrepen als de volstrekte perversie van wat de mens eigenlijk is. Zo moet zijn
verlangen terug te gaan naar de natuur niet worden verstaan als een heimwee naar
een (imaginaire) ‘nobele wilde’, maar als een poging de geschiedenis weer op het
juiste spoor te brengen. Natuur fungeert hier als norm. De socialisatie is niet meer
ongedaan te maken, maar de aldus ontstane samenleving dient te worden hervormd
tot een maatschappelijk geheel waarin de mens even vrij zal zijn als hij van nature
was. Als tegenhanger van de leer van de natuurtoestand wordt door Rousseau de
doctrine van het sociaal contract ontworpen: het is de ‘symbolische uitdrukking van
het gezamenlijke besluit opnieuw de weg naar zichzelf terug te vinden’ (blz. 256).
Deze theorieën ontstonden allereerst vanuit de oppositie tegen de beschaving
waarin Rousseau leefde. Zij vormden een appèl (eerder dan een program) tot
terugkeer naar de ‘oude’ waarden. Daarin ziet Beerling een parallel met de huidige
beweging van tegencultuur. In het slothoofdstuk komen de overeenkomsten tussen
Rousseau en het hedendaagse cultuurprotest uitvoerig aan de orde. De actualiteit
van Rousseau treedt daarbij duidelijk aan het licht. Beerling heeft een kloek werk
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geschreven, waarin het denken van Rousseau aan de hand van een nauwkeurige
tekstlezing in den brede wordt ontvouwd en zijn relaties zowel met contemporaine
als hedendaagse denkers uitvoerig aan de orde komen. Dat de auteur zich daarbij
soms enigszins in wijdlopigheid en herhalingen verliest, worde hem, met het oog
op de verdiensten van dit werk, niet te zwaar aangerekend.
Ger Groot

Jörn Rüsen, Ästhetik und Geschichte. Geschichtstheoretische
Untersuchungen zum Begründungszusammenhang von Kunst,
Gesellschaft und Wissenschaft
Metzler, Stuttgart 1976, 135 pp., DM. 24,In 3 logische fasen ontwikkelt S. een nieuwe visie i.v.m. de relatie tussen kunst en
geschiedenis. Hij gaat ervan uit dat kunst en literatuur als kengegevens niet los zijn
te maken uit enige historische context. Daardoor is het ‘kennen’ zelf ook een
‘historisch’ gegeven en dat levert een probleem op: een historisch gegeven
analyseren als historisch sluit meteen een historiseringsmoment in het leren kennen
zelf in zodat noodzakelijk 2 historische bewust-
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zijnsfasen tegenover elkaar staan die toch in elkaar dienen op of over te gaan. Dit
inzicht leidt S. tot een methodologisch paradigma hoe het complexe probleem van
de relaties tussen theorie en praktijk in de geschiedeniswetenschap valt op te
bouwen. Als basis van elke historisch-esthetische discussie vormt dit boek (veeleer
toch een wat apart stel theses) een waardevol debatsargument. Of, zoals S. stelt,
historiografie niet anders dan tegelijk ook literatuur kan zijn, volgt weliswaar uit zijn
historimethodologische premisse maar verwaarloost toch de eigen inhouds- en
functieanalyse van het verschijnsel literatuur.
C. Tindemans

Geschiedenis
W. Görlitz: Geldgeber der Macht
Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1976, 260 pp., DM 28, Het hoofdstuk met betrekking tot de financiering van Hitlers politieke activiteiten is
van bijzonder belang in dit boek. In dit hoofdstuk worden namelijk door de auteur
feiten en gebeurtenissen geschilderd die tot op heden in deze vorm en in deze
samenhangen nog niet beschreven werden.
L.L.S. Bartalits

J. Rehork, Der Jüngste Tag blieb aus. Untergang und Neubegin in der
Geschichte Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1977, 428 pp., DM 29,50
In tien hoofdstukken beschrijft de auteur de vele katastrofes in de geschiedenis van
de mensheid. Tegelijkertijd probeert Rehork een antwoord te geven op de vraag,
waarom de zo vaak voorspelde ‘Weltuntergang’ niet plaats vond.
L.L.S. Bartalits

E.E. Vardiman, Nomaden Schöpfer einer neuen Kultur im Vorderen
Orient
Econ Verlag, Düsseldorf-Wien 1977, 480 pp., DM 38, De auteur beschrijft in dit goed gedocumenteerd en geïllustreerd boek het ontstaan
van de menselijke cultuur in het Midden Oosten. Vervolgens wordt aandacht besteed
aan de leefwijze van deze nomaden en aan de sociologische structuur van hun
kleine gemeenschappen.
L.L.S. Bartalits

Cohen, P. and Schrecker, J., Reform in nineteenth-century China
Harvard University Press, Cambridge/London, 1976, 393 pp., £6,20
In juli 1975 werd op initiatief van het East Asian Research Center van de Harvard
University een internationale workshop gehouden over de hervormingen in het
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negentiende eeuwse China met de nadruk op de hervormingen in de periode van
1850 tot 1900.
De wijd verbreide visie dat de veranderingen in China in die tijd een direct gevolg
waren van de sino-westerse betrekkingen, werd op deze workshop aangevallen en
van zijn argumenten ontdaan. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de
toenmalige hervormingspogingen steunden op een oude hervormingstraditie, die
weinig of niets met het westen te maken had.
Het boek geeft alle papers, voor het grootste gedeelte in onverkorte vorm, die op
deze workshop werden ingeleverd. Zij handelen over allerlei aspecten van
veranderingen in die tijd, van sociaal-economische en politieke aspecten tot de rol
die de vrouw in dit gebeuren speelde.
Elk aspect wordt per hoofdstuk behandeld en voorzien van een uittreksel van de
discussie die de deelnemers van de workshop na afloop van de inleiding hielden.
Hierdoor krijgt de lezer inzicht in de verschillende standpunten en de problemen
waarmee de onderzoekers bij deze en soortgelijke historische onderwerpen te
kampen hebben.
We moeten nog opmerken dat het werk iets vrijer is opgezet dan soortgelijke
academische publikaties, zodat het ook leesbaar is voor niet-sinologen. Maar enige
kennis van ontwikkelingen en personen in China uit die tijd is zeer zeker vereist.
Frans Slier

Literatuur
Groupe Mu, J. Dubois, F. Edeline, J-M. Klinkenberg, P. Minguet,
Rhétorique de la Poésie, Lecture linéaire, lecture, tabulaire.
Editions Complexe, Bruxelles, 1977, 295 pp.
Niet zonder toeval verschijnen in de titel de begrippen ‘retoriek’ en ‘poëzie’ (poëtiek)
naast elkaar; de Ss. geven toe dat ze getwijfeld hebben, en nog altijd niet tevre-
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den zijn met de omschrijving van hun opzet, die een verdere ontginning beoogt van
gebieden door Jakobson en de Russische formalisten destijds verkend, en vooral
op het einde van de jaren zestig in Frankrijk (met o.m. T. Todorov) weer sterk de
aandacht vroegen. Deze groep echter wil de onbeperkte verruiming die Todorov
voorstelde (in Qu'est-ce que le Structuralisme?, 1968) niet meer overnemen; het is
hen vooral om precisering te doen. Meteen is dit nieuwe werk ook een verhelderende,
meer serene, grondige aanvulling van hun vorige studie, Rhétorique Générale, 1970.
Wat ze onder hun retoriek verstaan is, in een eerste fase, een linguistische discipline
die de latente betekenissen zou helpen onthullen en bestuderen, dit via
betekeniseenheden die de ‘zin’ overschrijden, en natuurlijk van
connotatief-esthetische aard zijn (men kan dit werk dus ook lezen als een uitzuivering
van het moeilijk hanteerbare begrip connotatie of als een linguïstische
vertalingsprocedure van het domein van de esthetiek-zonder normatieve
bijbedoelingen, uiteraard!). Ze willen dus minder een theorie van de poëtische
teksten als zodanig ontwerpen, dan wel een methode die probeert het poëtische
gehalte van teksten te omschrijven: de nuance is van belang, en heeft heel wat
consequenties! Hun vertrekpunt steunt op de isotopie-begrippen van Greimas; ze
houden zich verder ook erg strikt aan deze indeling van betekenis-niveaus, ook al
wijken ze daarna grondig af van de Greimasiaanse theorie. Wat misschien wel
jammer is omdat hun triadisch lees-model dat ze daarna voorstellen, misschien wel
iets rijker zou kunnen zijn indien ze enkele begrippen uit de narratie-theorieën van
Greimas hadden overgenomen. Verder, en aan de hand van dit triadisch model
stellen ze een rooster-lectuur voor (lecture tabulaire) ter aanvulling van een lineaire
lectuur, die ze daarom niet verwerpen. In een laatste deel wordt dit met enkele
analyses gedemonstreerd. Dit boek is een wezenlijke, en naar het mij voorkomt,
zeer originele bijdrage op een gebied dat dreigde te verzanden nadat, zoals gezegd,
de activiteiten er gedurende enkele jaren juist erg produktief waren geweest. Op
vele vlakken verrijkt Rhétorique de la Poésie ook de semiotische bedrijvigheid met
erg coherente en krachtig uitgewerkte theoretische beschouwingen (o.a. de
problematiek i.v.m. de tijd - al is dit hoofdstukje misschien juist het minst overtuigend
uitgewerkt. Het blijft evenwel een nuttige aanzet voor een problematiek die doorgaans
over het hoofd gezien wordt...). Hiermee bewijst deze groep andermaal dat ze zowel
een unieke als onmisbare plaats bezet in de semio-linguïstiek (en deze Brusselse
uitgeverij dat ze één van de gespecialiseerde en waardevolle verspreidster er van
is geworden). De helderheid en vaardigheid van het betoog verschillen daarenboven
nogal van wat men doorgaans op dit terrein te lezen krijgt. Aanbevolen dus, ook
voor wie niet direct bij de ‘literaire’ zaak betrokken is.
Eric De Kuyper

Dietrich Weber (Hrsg.), Deutsche Literatur der Gegenwart in
Einzeldarstellungen
3
Bd 1 , 1976, 662 pp., DM. 22, - (KTA 382); Bd 2, 1977, 486 pp., DM 25, (KTA 383), A. Kröner, Stuttgart.
In een combinatie van wetenschappelijke en essayistische methode schrijft een
groep meestal jongere literatuurcritici korte monografieën over de literatoren van
de Bondsrepubliek sedert 1945 (de DDR kreeg vroeger al een eigen boekdeel
toegewezen, cfr. Streven, juli 1973, p. 1.034). Alle namen opsommen die hier
behandeld worden, zou leiden tot een complete inventaris van wat er in de BRD
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aan literatuur (zowel lyriek als proza en drama) leeft. Het geheel, erg constant in
niveau en gehalte, valt te lezen als een voorvorm van een literatuurgeschiedenis
en als een (geslaagde) poging om via biografische, documentalistische,
maatschappijkritische en artistiek-theoretische componenten bepaalde
auteursreputaties te corrigeren, te bevestigen, te nuanceren. Zo wordt de discussie
gestimuleerd en de informatie gediend.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 31

954

Theater
S. Schoenbaum, William Shakespeare. A Compact Documentary Life
Clarendon Press: Oxford UP, Oxford, 1977, 376 pp., £6,75
Michael Shapiro, Children of the Revels. The Boy Companies of
Shakespeare's Times and Their Plays
Columbia UP, New York, 1977, 313 pp., $18,75
Zonder tierelantijnen, nuchter vanuit de bronnen en documenten, legt Schoenbaum
een biografie van Shakespeare samen die, terwijl ze de legenden niet schuwt
nergens aan fantasie enige toegeving doet; de betrouwbaarheidsgraad van de
gegevens staat dan ook overal voorop wat levendige discussie uitlokt maar nergens
aanleiding wordt tot interpretatie of visie op het oeuvre (zelfs niet i.v.m. de sonnetten).
Het boek is dan ook, mét de verwijzing naar zovele eeuwen Shakespeare-literatuur,
de momenteel meest betrouwbare gids in dit nog altijd hoogst willekeurige landschap.
Shapiro buigt zich over het schooldrama (in de koorscholen) dat, via de koninklijke
knapenkoren in privé-vertoning, allengs zelfstandig werd opgevoerd in troepverband
en zich te paard op de 16e eeuw zelfs aan commercialisering te buiten ging.
Achtereenvolgens behandelt S. de troepen zelf, de spelvoorwaarden (schouwburgen),
het publiek (opwaartsstrevende jonge intellectuelen), de speelstijl (ambivalentie
tussen libertijnse thematiek en knapenleeftijd waaruit theatralisering volgt) en de
stukken (van hofvermaak over Lyly-maniërisme, moralistische didactiek, sentimentele
romance naar komische satire en stadskomedie). De introductie van de vaste,
overdekte schouwburg krijgt ruime behandeling (want overgenomen door de
professionele acteurs) terwijl S.'s visie op de speelstijl een totaal eigen functie aan
zowel de troepen als de Elizabethaanse en Jacobijnse conventie weet te verschaffen
en vele voorafgaande stellingen overhoop haalt.
C. Tindemans

Arnolt Bronnen, Begegnungen mit Schauspielern (dialog)
Henschelverlag, Berlin, 1977, 134 pp., (geïll.) DDR. 4, - M.
Uit de nalatenschap van auteur A. Bronnen bloemleest de uitgeverij een aantal
vignetten van Duitstalige acteurs die ieder voor zich een hoogtepunt vormen in de
ontwikkeling van het Duitse theater in de jaren 20, al dan niet expressionistisch. Het
zijn geen studies, wel rijen indrukken die stollen tot een beminnelijk silhouet, niet
zonder kritiek, altijd met nadruk op het vernieuwingsaspect dat ze in hun vak
brachten. Melancholie verschoont ook hun menselijke of artistieke tekorten niet.
Waar J. Kainz, A. Basserman, A. Girardi, A. Moissi, A. Steinrück, P. Wegener, G.
Müller, A. Straub, A. Granach, H. George, F. Kortner, E. Jannings, R. Foster, K.
Dorsch, E. Bergner, M. Pallenberg, P. Graetz, P. Morgan, K. Valentin en E. von
Winterstein gememoreerd worden, valt des te meer de afwezigheid op van hun
regisseurs (zoals O. Brahm, M. Reinhardt, L. Jessner, J. Fehling of E. Piscator) die
verantwoordelijk waren voor de artistieke ontbolstering.
C. Tindemans

Emrys Jones, The Origins of Shakespeare Clarendon Press: Oxford UP,
London, 1977, 290 pp., £10, -
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Evan, G.B. (ed.), Shakespeare: Aspects of Influence
(Harvard English Studies 7), Harvard UP, Cambridge, Mass.-London,
1976, 212 pp., £3, Giorgio Melchiori, Shakespeare's Dramatic Meditations. An Experiment
in Criticism
Clarendon Press: Oxford UP, London, 1976, 206 pp., £7,50
Robert Speaight, Shakespeare. The Man and his Achievement
J.M. Dent, London, 1977, 384 pp., geïll.), £6,50
Jones' stelling luidt dat Shakespeare niet (zomaar) een intuïtief genie is geweest
maar een intellectueel met keurige opleiding die met inzicht in het geleerde leven
van zijn tijd deze ideeënrijkdom exploiteerde. Waar hij dus als intentie heeft uit de
tekst de ‘geest’ van Shakespeare te verbijzonderen, kapseist zijn studie toch
enigszins omdat het meer de geest van de Tudor-eeuw dan die van de Stratford-man
is die hij in het oeuvre weet op te sporen. Belangrijke resultaten liggen er wel in de
invloedsstructuur waar de hele klassicistische codex wordt aangetoond als
opgenomen én verwerkt. Evans houdt zich bezig met de invloed van Shakespeare
uit op de Angelsaksische letterwereld; het blijft wat rommelig omdat het arbitraire
thema's zijn, ook al zijn de bijdragen over zijn impact op de Engelse taal (M.W.
Bloomfield), op Keats (D. Bush), op Shel-

Streven. Jaargang 31

955
ley (P.A. Cantor), op de jonge Dickens (A. Harbage), op Melville (D.A. Hirsch), op
de vakkritiek (M. Krieger) erg boeiend. Melchiori gaat op methodologische expeditie;
met statistieken (tabellen en diagrammen) en met socio-economische criteria zoekt
hij binnen de Sonnetten een centraal punt (God), wat m.i. te sterk een afrekening
met vorige oordelen blijft en dus te weinig groeit naar een eigen visie. Speight wil
niets anders doen dan zijn grote bewondering voor de acteur-tijdgenoot uitvoerig
uitschrijven; het wordt een gedroomd boek voor de chauvinistische Brit maar het
haalt tegelijk ook een hoog niveau, zonder vernieuwing, zonder schokkende
stellingen, alles rustig op een rijtje, met wuifhandjes en rood van opwinding. Maar
het is tegelijk toch wel een symptoom zowel van nationalisme als van gedegen
auteurstraditie en schrijfkunst.
C. Tindemans

Kunst
Gina Pischel, Elseviers Grote Kunstge schiedenis. Nederl. bewerking
door T. Panhuysen, D. Ouwendijk, R. de Wilt, H. Jansen-Ebing, H.
Martens
Elsevier, Amsterdam-Brussel 1977, 734 blz.
Deze tweede, aangevulde uitgave van Pischels overzicht van de kunstgeschiedenis
is wel het ideale werk om het artistieke avontuur van de mensheid in een klare vorm
te doorlopen. De hoofdstukken zijn pareltjes van synthese, verantwoord en helder.
Natuurlijk heeft de auteur alles sterk geschematiseerd; detailstudies blijven
achterwege en nuanceringen hoef je hier niet te zoeken. Gebruik dan eerder
monografieën. Daarom vind ik het jammer dat de bibliografie zo dunnetjes uitvalt.
Anderzijds is de beelddocumentatie zo overweldigend rijk, alles afgedrukt in
kleurplaten die een uitzonderlijke kwaliteit vertonen. Het boek is zodoende meer
een kort commentaar op de kunstwerken die het wereldmuseum uitmaken. Dat in
deze uitgave het overzicht werd doorgetrokken tot de kunststromingen van onze
tijd tot het begin van de jaren zestig, kan ik alleen maar toejuichen.
J.F. Du Bois

Rochard Cavendish, Hellevuur en Hemels Licht, Visioenen van het
Hiernamaals, uit het Engels door R. Hoekstra-Hinze
Spectrum, Utrecht-Brussel 1977, 128 blz.
Als kleine jongen heb ik ooit eens in een dorpskerkje een zwart, naakt kruis gezien,
dat op de armen de woorden droeg: dood, oordeel, hel, hemel. Later heb ik ontdekt
dat deze vier ‘uitersten’ behoren tot de archetypen van het menselijk denken. Alle
volkeren, de eeuwen door, gebruiken deze begrippen, op één of andere wijze, om
de mysteries van het bestaan (zin en bestemming) weer te geven. Cavendish heeft
een studie geschreven over deze begrippen zoals die ons bekend zijn uit de grote
culturen; hij heeft ook de iconografische voorstellingen ervan verzameld, toegelicht
en met elkaar vergeleken. Hij wijst ons op de gelijkenissen in de voorstellingswijzen
en symbolen uit het boeddhisme zowel als het christendom, de Egyptische
mythologie als de Etruskische wereld. De auteur heeft dit alles op boeiende wijze
weten samen te brengen per thema. Al ontsnapt hij niet aan oppervlakkigheid soms,
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meegesleept als hij wordt door zijn syncretisme. Wat hij over het boeddhisme schrijft
is af en toe simplistisch en daardoor onjuist. Zijn ontleding en verklaring van G.
Bellini's Allegorie (befaamd maar zelfs voor kenners nog steeds enigmatisch paneel)
berust meer op onjuiste informatie, gebrek aan ontleding en synthese, waardoor de
iconografische uitleg niet te verantwoorden blijkt. Door zijn overvloedige kleurrijke
illustraties en zijn onderhoudende tekst is dit een publikatie die aangenaam en
leerrijk blijft.
J.F. Du Bois

Kurt Weitzmann, Laat-antieke en Vroegchristelijke miniaturen
Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977, 127 blz., 48 kleurpl.
Om en bij de vijftig prachtige kleurplaten, telkens voorzien van een historische
benadering en een commentaar op de voorstelling, vormen de boeiende inwijding
op de laat-antieke en de vroegchristelijke miniaturen. Vermits de codices om
veiligheidsredenen goed opgeborgen blijven, zal deze publikatie voor
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velen een ware openbaring van schoonheid zijn. Weitzmann schetst in zijn inleiding
het ontstaan der miniaturen, hij ontleedt de ontwikkeling van de vormgeving, herinnert
eraan dat vele miniaturen omzettingen zijn van theatervoorstellingen, mozaïeken
en fresco's. Of het Evangeliarium van Rossano of dat van Rabbula teruggaan op
monumentale composities die voorkwamen op muren van heilige plaatsen te
Jeruzalem, is een aantrekkelijke hypothese die het mogelijk maakt deze miniaturen
met vrij grote zekerheid bij de oosterse traditie te rangschikken. Maar in dit betoog
wordt deze stelling onvoldoende gestaafd om werkelijk te overtuigen. Terecht wijst
de auteur anderzijds op het sterke onderscheid tussen de iconografische traditie
van de oosterse en van de westerse kerk. Deze laatste tendeert meer en meer naar
een abstracte vormgeving, naar een ritmische beelding van de menselijke gestalte
ten nadele van een organische preciesheid. Een aanzet voor de latere
Angelsaksische miniaturen die door de Keltische inbreng aan de westerse wijze
van boekverluchting een totaal nieuw en eigen karakter geven zal.
J.F. Du Bois

Hans Hollander, Musik und Jugendstil.
Atlantis Verlag, Zürich, 1975, 140 pp., (geïll.), DM. 28, Een bondig essay dat probeert de ‘Jugendstil’-componenten in de muziek van zulke
verschillende componisten als Debussy, R. Strauss, Mahler en Schönberg na te
gaan. Als sluitende thesis niet zo overtuigend, levert dit essay echter wel enkele
nieuwe inzichten in het werk van componisten die men niet gewoon is vanuit deze
invalshoek te benaderen. S. weet bovendien op verantwoorde wijze de
muziek-fenomenen te situeren in de meer algemene ‘Jugendstil’-beweging of
fenomenen.
Eric De Kuyper

Georges Bernier, L'Art et l'Argent, Le Marché de l'Art au XXe Siècle
Robert Laffont, Paris, 1977, 368 pp.
Als je van kunst houdt, wil je ook kunst bezitten. Zo kom je ertoe kunst te kopen.
En wordt de kunst ook een handelswaarde. Dat er een handelscircuit van
kunstvoorwerpen bestaat, weet iedereen. Daarover doen trouwens de meest vreemde
verhalen de ronde. Vele mensen, ook handelaars in om het even wat, staan zo
huiverig tegenover de kunsthandel. G. Bernier, eens de stichter van het gekende
tijdschrift L'Oeil, en zelf kunsthandelaar (eerst als medewerker van Knoedler te New
York, later als zelfstandig galerijhouder) schreef over dit cultuurfenomeen een
boeiende inwijding. Op een luchtige toon, zoals alleen een gekwiekst kenner zich
dat veroorloven kan, vertelt hij over het ontstaan van de grote privéverzamelingen,
over kunsthandelaars die de geschiedenis zijn ingegaan, over de grote verkopen,
de prijzenschommelingen, en de financiële schandalen (want ook deze tak van de
economie ontkomt niet aan de praktijken van bepaalde maffia's). Een boek vol
wetenswaardigheden, wijze raad en inzichten. Wie zich voor kunst interesseert,
vooral wie kunstwerken verzamelt, moet het lezen. Un homme averti...
J.F. Du Bois
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Film
Jacques de Visscher, Zielekanker. Symboliek in de Filmkunst van Ingmar
Bergman
(Filmbibliotheek 1), Universa, Wetteren, 1976, 261 pp. (geïll.)
S. wil de lezer een hermeneutische lectuur van Bergmans oeuvre aanbieden. Ook
wie niet bepaald geïnteresseerd is in dit film-oeuvre en voor andere kritische
methodes opteert - zoals ikzelf - benadert zo'n (ambitieuze) studie met
nieuwsgierigheid en toch bepaalde verwachtingen. Helaas.. Na de inleiding, die
overbodig en nutteloos klein-polemisch getint is, en wel een beetje meer aandacht
had kunnen besteden aan de niet te onderschatten rol die een Jos Burvenich of de
RTB in ons land gespeeld hebben, volgt een bespreking van een achttal films (van
Persona tot Scènes uit een Huwelijk). De lezer van Streven kent de manier waarop
S. zijn filmbesprekingen opdeelt in filmgebeuren en filmduiding. Ik zie in deze
tweevoudige benadering heel wat nadelen en gevaren, die S. trouwens nergens
theoretisch meent te moeten opvangen (beschouwingen over narratie-techniek bv.
zijn hier onontbeerlijk; en ook het besef dat deze aanpak consequenties heeft, blijkt
bij S. nergens aanwezig te zijn). Vanwege o.a. dit gebrek
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aan verantwoording kan ik deze analyse moeilijk overtuigend vinden. Bovendien:
niets tegen hermeneutische benaderingen - de filmanalyse beschikt hier over enkele
inspirerende voorbeelden en voorgangers! - maar dan moeten ze wel inzichtrijke
resultaten opleveren. De interpretatie moet meer zijn dan de repetitie van een thema.
Hier het tot in de treure, en zonder de minste variatie, bespelen van het leitmotiv
Zielekanker.
Over de 50-tal pagina's die de theoretische slotbeschouwingen behelzen heb ik,
als het enigszins kan, nog scherpe kritiek. S. heeft een moeilijke omgang met
formalisme en symbolisme. Hij probeert deze ‘obsessie’ uit te zuiveren aan de hand
van een vage ‘teken-theorie’, ontleend aan Pater Wollen en aan de
anti-interpretatieve interpretatie-theorie van Susan Sontag. Het plunderen van de
semiotiek zonder zelf aan fundamentele semiotiek te doen, begint in de Vlaamse
context op een pernicieuze gewoonte te lijken... Afgezien daarvan vind ik het erg
dubieus om dergelijke pseudo-semiotische beschouwingen op te hangen aan het
magere werkje van P. Wollen, een studietje dat het lezen waard is, maar toch
geenszins als basiswerk kan doorgaan. Dat is oppervlakkige journalistiek van
bedenkelijk allooi. Effenaf ‘vervormend’ is het misbruik van S. Sontags theorie
Against Interpretation: Sontag stelt juist het omgekeerde voor van wat De Visser
pratikeert, en toch schaamt hij zich er niet voor Sontag voor zijn kar te spannen
(‘lees bv. bij Sontag: Interpretation is the revenge of the intellectual on art’, p. 7, in
Against Interpretation). Hij zou er veel beter aan doen haar raadgevingen te volgen,
en op een sensuele manier naar film leren kijken (Sontag heeft in haar activiteiten
bewezen dat dit de ‘intelligentie’ niet hoeft uit te sluiten) zo zou hij misschien ook
iets exacter leren denken. Want, gevoel voor film is bij S. op een karige manier
aanwezig (het ‘cinematografische’ is bij S. altijd karakteristiek!), en het denken over
film weinig prikkelend voor de lezer. In een nieuwe Vlaamse reeks gewijd aan
filmessayistiek, een ambitieus, maar teleurstellend debuut. Het is niet omdat we op
dit vlak in ons land niets gewoon zijn, dat we onze normen dienen aan te passen.
Eric De Kuyper

Tino Balio (ed.), The American Film Industry
The University of Wisconsin Press, London, 1976, 508 pp. (geïll.), £5,25
Met deze reader wil de uitgever een overzicht geven van de vroegste tot de vrij
recente (maar niet recentste) geschiedenis van de Amerikaanse filmindustrie. Het
overzicht en de verschillende artikels zijn lezenswaardig, maar uiteindelijk niet
bevredigend. In de eerste plaats omdat het gekozen materiaal weinig nieuws
aanbrengt - en er is momenteel, gezien de grote wijzigingen in de Amerikaanse
film-economie juist een nijpende behoefte aan historische reëvaluatie en vooral
aanbreng van nieuw materiaal. Veel meer dan enkele hoofdstukken uit eerder
gelezen film-geschiedenissen is het evenwel niet geworden. In de tweede plaats is
deze reader onbevredigend omdat er te veel terreinen braak gelaten worden, niet
omdat voor elke periode, en elk thema in die periode een geschikt stuk had moeten
(kunnen) gekozen worden, wel omdat de verantwoordelijke uitgever mits een
inleidend en situerend overzicht deze tekorten zou hebben helpen aanvullen, of op
z'n minst, aanduiden. Hoe dan ook, toch zal dit - vooral in het onderwijs - wel een
bruikbare reader zijn.
Eric De Kuyper
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Miscellanea
Alex Haley, Roots. Wij, zwarten
Van Holkema & Warendorf, Bussum, 1977, 621 blz., f 34,90
De verhalen van zijn grootmoeder over hun familie bleven Alex Haley intrigeren en
toen hij schrijver was geworden, begon hij een speurtocht om na te gaan of ze op
waarheid berustten. Zijn onderzoek duurde ruim tien jaar. Haley heeft niet alleen
ontdekt wie zijn uit Afrika stammende voorvader was, maar ook de plaats in Gambia
waar hij woonde voor hij als slaaf werd gevangen en naar Amerika gebracht. Haley's
boek is een monumentaal drama geworden van Kunta Kinte en de zes generaties
die na hem kwamen. Maar de auteur heeft meer gedaan dan de kroniek van zijn
eigen familie schrijven. Hij is de eerste Amerikaanse negerauteur die
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het spoor teruggevolgd heeft naar de wortels die ongeveer 25 miljoen Amerikanen
met Afrika verbinden. Hij heeft voor de in de Verenigde Staten wonende negers het
culturele erfgoed herontdekt dat de slavernij het had ontnomen.
L.L.S. Bartalits

John Armitage, Man at Play. Nine Centuries of Pleasure Making
Frederick Warne, London, 1977, 192 pp., geïll., £4,95
In een rijkelijk geïllustreerd verhaal stormt S. doorheen de eeuwen van
vrijetijdsbesteding, van de jacht(heren) tot het bingo(huisvrouwen). Deze boeiende
evocatie zit ontzettend vol, niets werd echt uitgespaard. Laat dit niet liefdeloos
klinken; bij alle behoefte aan volledigheid vlecht S. toch de strakke lijn in zijn
zorgvuldige opsomming dat wat eertijds het voorrecht van de bazen was, thans het
(weliswaar cultureel gewijzigde) gemeengoed van allen is. Het gehalte, de functie,
het ‘geluks’-quotiënt wordt voorzichtig betwijfeld maar het vraagteken staat toch
levensgroot bij het afsluiten van dit verhaal. Historisering blijft dus niet afwezig; toch
zit de visie iets te sterk vast aan de voering van de mens. Vrijetijd is gelijk aan
niet-arbeid; mentaalsociologisch lijkt me dit niet helemaal rond. Wie echter tevreden
is met de waslijst bezigheden die de mens uit- en ontspanning belonen, komt hier
blij en verblijdend aan zijn trekken.
C. Tindemans

Ira Gershwin, Lyrics on several occasions
(Elm Tree Books), Hamish Hamilton Publ., London, 1977, 362 pp., £4,95
Ira Gerswin behoort tot de grootste lyric-schrijvers van de Amerikaanse song-wereld.
Hij schreef liedjesteksten voor zijn broer, George, maar ook voor vele andere
componisten, waaronder Kurt Weill en - misschien wel de beste - voor Harold Arlen.
De schrijver maakte zelf een selectie van een honderdtal songs uit zijn omvangrijk
repertoire. Hij deelde ze losjes - maar erg zinnig! - in verschillende thematische
hoofdstukken in, en gaf er een onmisbaar commentaar bij. Vaak gewoon de
ontstaansgeschiedenis - een anecdote of zo - maar af en toe ook flarden van zijn
compositorische techniek en esthetische beschouwingen over het genre. Aangevuld
o.a. met opnamen van Fred Astaire demonstreert het boek, niet enkel de geestigheid,
de puntigheid, de soepelheid van de Engelse taal (die kent men tenslotte), maar
ook de geraffineerde urbaniteit, de nonchalante elegantie, de beheerste elasticiteit
die in het Engels nergens zo schitterend aan bod komt als in de gestyleerde
dagelijkse omgang ervan. Iets voor leraren Engels!
Eric De Kuyper

Baron Oscar de Schaetzen en Pierre Colman, Orfèvreries Liègeoises
Ed. Fonds Mercator, Antwerpen, 1976, 17 kl. ill. en 113 zw.-w. ill., 310
pp., BF. 2.500
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Liefhebbers van zilverwerk - l'argenterie - zullen van dit boek genieten. De auteurs
zijn in de eerste plaats verzamelaars die vakspecialisten zijn geworden, maar hun
kennis heeft hun smaakgevoel niet aangetast. Zij beschrijven de eigen stijl en traditie
van de zilversmeedkunst in het Prinsbisdom Luik en schetsen meteen een brok
kunstgeschiedenis waarvan ‘l'art de la table’ geen te veronachtzamen uiting is.
Bovendien vindt men er de lijst van de atelierstempels en de familieschilden, nuttige
registers die het opsporingswerk vergemakkelijken. Men zou alleen al om de knappe
uitvoering van de kleurplaten een dergelijk werk uit het boekenrek halen om het nog
eens genietend te doorbladeren.
J.F. Du Bois
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Inhoud
J. Mertens de Wilmars, De eenmaking van Europa en het recht 964
Men heeft wel vaker de indruk dat de moeizame Europese eenmaking veel weg
heeft van een fieteldans. Misschien vergeet men daarbij te gemakkelijk dat het
supranationale rechtsapparaat, dat ter bevordering van die eenheid ontworpen werd,
in zijn voortdurende concrete uitwerking al opmerkelijke resultaten heeft geboekt.
De auteur bepleit een grotere aandacht voor dat veeleer onder- dan overschatte
juridische instrument.

Leo Geerts, Wat verlangt Hugo Claus eigenlijk? 975
Zo op het eerste gezicht is Hugo Claus' jongste roman ‘Het Verlangen’ een net iets
te gemakkelijke terugkeer naar - of terugval in - de volkse en Vlaamse oorsprong
van zijn intussen toch ‘hoger’ ontwikkeld schrijversschap. Maar het café-wereldje
en de café-praat zoals hij die verwoordt, onthullen op vaak schrijnende wijze het
wellicht onbehouwen, maar niettemin echte ‘verlangen’ van al te gewone mensen
naar communicatie en solidariteit.

Jos op 't Root, Martin Buber's humanisme en de vernieuwing in de
geneeskunde 981
De grondidee van Bubers denken kan worden uitgedrukt in de titel van zijn boek
‘Ich und Du’, gemeenschap die op echte dialoog gebaseerd is. Buber zelf heeft nooit
over geneeskunde geschreven, maar de arts-patiëntrelatie zou heel wat kunnen
winnen, als men zijn opvattingen om de werkelijke ik-jijverhouding au sérieux zou
nemen.
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Flor Bex en Jo F. du Bois, Jozef Peeters, tussen individualisme en
gemeenschapskunst 993
In de wereld van het geometrisch constructivisme, met o.m. Mondriaan, Seuphor
en Kandinsky, nam Jozef Peeters een eigenzinnige en hoogst oorspronkelijke plaats
in. De gemeenschapskunst, die hij uit theosofische en sociale overwegingen wenste
te realiseren, moest juist door haar ‘anoniem’ karakter, ware van elke subjectieve
belijdenis, des te meer voor de massa openstaan en de opbouw van een nieuwe
leefcultuur mogelijk maken.

Conor Cruise O'Brien, Andrew Young: Afrika en Amerika 1001
De auteur, zelf uit ervaring Afrikakenner, merkt twee dingen vooral op in Amerika's
ambassadeur bij de V.N.: ten eerste dat hij zeer uitdrukkelijk de Amerikaanse zwarten
op het oog heeft bij zijn interventies en besprekingen; en vervolgens dat hij zich niet
overmatig druk maakt over Chinese of Russische interventies in Afrika, omdat de
Afrikanen absoluut nationalistisch zijn.

L.L.S. Bartalits, Wat is er gaande in Afrika? 1009
De door velen veronderstelde Russische agressie in Afrika lijkt een van de ernstigste
uitdagingen van de jaren zeventig. Het formuleren van een adequaat Amerikaans
antwoord is moeilijk, maar binnen de regering in Washington is een consensus
ontstaan over een krachtiger houding van de Verenigde Staten tegenover de
pogingen van de Sovjet-Unie haar invloed in Afrika uit te breiden.

W. van Malderghem, Over Spaanse democratie: het andere verleden
1021
De welhaast rimpelloze overgang van dictatuur naar democratie heeft niet alleen
buitenstaanders verbaasd, maar ook insiders verrast. De auteur gaat in op een
aantal analyses en prognoses van voornamelijk marxistische en Spaanse signatuur
(uiteraard buiten Spanje gepubliceerd). Wat die auteurs wellicht nog het meest
onderschat hebben was: de onwil van zowel de arbeidersbeweging als de numeriek
sterk toegenomen middenklasse om het onder het Franco-bewind opmerkelijk
gestegen welvaartspeil op welke wijze dan ook in gevaar te brengen.
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Vanaf 1947 is het blad Streven een gezamenlijke onderneming van de Nederlandse
en Vlaamse jezuïeten.
Gaandeweg ontstond binnen de redactie de mening dat de benadering van de
lezers in Noord en Zuid niet geheel dezelfde kan zijn.
Daarom is gezocht naar een andere vorm van samenwerking, die beter tegemoet
komt aan de verscheidenheid van belangstelling.
Het resultaat hiervan is dat er vanaf oktober 1978 van het blad Streven twee
afzonderlijke edities zullen verschijnen, geleid door twee redacties die, in nauw
contact met elkaar, zich op hun eigen doelgroep willen richten.
Deze samenwerking zal o.a. hieruit blijken dat een aantal artikelen in beide edities
zal voorkomen.
De Redactie
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De eenmaking van Europa en het recht
J. Mertens de Wilmars
1

Wie over Europese integratie heeft te schrijven, hem komt de uitspraak van Willem
de Zwijger: ‘dat het niet nodig is te hopen om te ondernemen noch te slagen om te
volharden’ als het ware van zelf uit de pen. Niet ten onrechte trouwens. Het was
immers geen taal die gelatenheid of vertwijfeling verried, maar integendeel getuigde
van inzicht en beslistheid en Oranjes woorden waarschuwen ervoor dat wie aan
een grote onderneming toe is, niet bijziende mag zijn. En waarachtig, tachtig jaren
later was Nederland de eerste zeevarende mogendheid van de wereld en voeren
zijn schepen ongestraft de Theems op. Maar daarvoor waren tachtig jaren nodig
geweest zoals er, naar men zegt, veertig koningen nodig waren om Frankrijk te
maken. En wijzelf, in België, ervaren hoeveel tijd, wilskracht, goede wil en verbeelding
nodig zijn om een nieuwe vorm te geven aan een gemeenschap met een tenslotte
toch bescheiden omvang.
De vijfentwintig jaren die sedert de oprichting van de Kolen en Staal Gemeenschap
verliepen, zijn dus een korte tijdspanne; te kort alleszins om, volgend op vier eeuwen
gestadige nationale aaneensluiting, als bij toverslag nationaal gevoel en Europese
burgerdeugd probleemloos te doen samengaan en te kort derhalve om nu reeds
ongedurig te trappelen omwille van de trage gang van de Europese eenmaking.
Traagheid is geen deugd, maar een schier onvermijdelijk verschijnsel waar het een
zo volledig nieuwe onderneming betreft, die zich ontwikkelt in steeds wisselende
omstandigheden en die bovendien, omdat zij op vreedzame wijze tot stand moet
komen, een uitdaging voor de geschiedenis vormt.
Toen tegen het einde der middeleeuwen de feodale vorstendommen en de grote
gemeenten geleidelijk door de nationale staten werden vervangen, gebeurde daar
veel meer dan gewoon maar een schaalvergroting, want de gedaante van de
moderne, in de loop van de 17e eeuw tot stand gekomen staten was volkomen
verschillend van die van middeleeuwse gemeenten

1

Deze bijdrage is de Nederlandse, enigszins herwerkte tekst van een voordracht uitgesproken
te Luik in oktober 1977 ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst der Europese balies.
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of feodale principauteit. Wij zijn nu getuigen van een gelijkaardig fenomeen. Het
Verenigd Europa zal, ook aan het einde van het integratieproces niet als een
superstaat of een quasi-staat verschijnen, maar als een nieuwe constructie
geconcipieerd om tegemoet te komen aan de vragen en noden van de XXIe eeuw,
die bij uitstek het tijdperk van de uitgebreide geopolitieke samenhangen zal zijn.
Deze gedaantewisseling dient bovendien te gebeuren in een tijd van snelle
veranderingen. Als illustratie moge het feit gelden dat, tussen 1950 en 1960, de
voorstanders van een Verenigd Europa de economische integratie in het kader van
een ‘soziale Marktwirtschaft’ zagen gebeuren, terwijl zij er thans rekening mee
moeten houden dat zij tot stand komt in het raam van een systeem van gemengde
economie, waardoor sterk veranderde doelstellingen en prioriteiten naar voren
worden geschoven.

Vreedzaam
Dit alles moet met vreedzame middelen worden bereikt. De aaneensluiting van de
nationale staten werd te vuur en te zwaard verwezenlijkt. De U.S.A. zijn nog bezig
met het uitwissen van de sporen van de Secessieoorlog en zelfs het vreedzame
Zwitserland heeft het niet zonder burgeroorlog kunnen stellen. De Europese
aaneensluiting kan alleen maar vreedzaam gebeuren door de consensus van staten
en volkeren. Hoe kan het anders dan dat het een proces van lange duur wordt.
Daarom is de opmerking van Denis de Rougemont - hoe aardig ook - dat terwijl
in de mythologie Europa op de rug van een stier wordt ontvoerd, zij thans op de rug
van een slak schijnt te zitten, in wezen onrechtvaardig en verwarring stichtend. De
dwingende noodzaak om de Europese integratie met vreedzame middelen te
verwezenlijken verleent aan het recht, bij de inspanningen om dit oogmerk te
bereiken, een bevoorrechte betekenis.
Het vaststellen van gemeenschappelijke rechtsnormen draagt bij tot het scheppen
van de voorwaarden voor de beoogde economische en sociale eenmaking, terwijl
de nakoming van die normen op beslissende wijze de totstandkoming bevordert
van een gemeenschappelijke rechtsorde, die de consensus van staten en volkeren
uitdrukt.
De ondertekenaars van de Verdragen hebben met grote scherpzinnigheid niet
enkel de fundamentele juridische regels vastgelegd van de beoogde economische
en sociale solidariteit, maar tevens instellingen in het leven geroepen die de opdracht
hebben deze regels uit te werken en aan te vullen om ze in de concrete
sociaal-economische realiteit van de gezamenlijke Lid-Staten toepassing te doen
vinden. Geen enkele juridische structuur kan welliswaar het gebrek aan politieke
wil goedmaken, maar als die er - hoe gebrekkig ook - al is en zich in nog zo
onvollledige of dubbelzinnige teksten uitdrukt, dan vermag het recht de uitwerking
ervan te vermenigvuldi-
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gen en zodoende de weg te effenen voor een volgend stadium van besluitvorming.
De bijdrage van de rechterlijke macht aan deze ontwikkeling en de daarbij door
de rechters toegepaste methodes vormen het onderwerp van de volgende
beschouwingen.

De rechterlijke macht
Hoe zeer ook de instellingen van de Europese Gemeenschap van die van een
nationale staat verschillen, toch onderkent men ook in haar publiekrechtelijke
structuur de drie wezenlijke functies die horen bij elke organisatie van de solidariteit
op het vlak van het publiek recht: een wetgevende, een uitvoerende en een
rechterlijke macht. Het fundamenteel kenmerk van de communautaire rechterlijke
macht is dat zij niet uitsluitend berust bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen in Luxemburg, doch tegelijk wordt uitgeoefend door het geheel
der rechterlijke instanties van de negen Lid-Staten.
2
In de vorm van een door artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag georganiseerde
samenwerking, vervullen die instanties samen met het Hof van Justitie de opdracht
om de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en de toepassing van de Verdragen
te verzekeren, om het gemeenschapsrecht te verkondigen en op de toepassing
ervan toe te zien. De toepassing van dit recht is dus evenzeer een zaak van de
vrederechter van Beveren, van de Magistrate's Court van Aberdeen, de Rechtbanken
van Koophandel van Kortrijk of Nice, de Pretore van Bari of de
arrondissementsrechter van Utrecht, als het een zaak is van het Hof van Justitie.
Voor 200 miljoen rechtzoekenden zetelt de communautaire rechter om de hoek
en niet alleen in het verre Luxemburg. De rechtsprekende bevoegdheden die aan
het Hof van Justitie als onderdeel van deze communautaire rechterlijke macht
toekomen, zijn toegewezen bevoegdheden. Zij kunnen in twee categorieën worden
ondergebracht. De eerste categorie omvat een

2

Aan de Europese Gemeenschappen liggen verschillende Verdragen ten grondslag, o.a. het
Verdrag houdende oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.)
van 18 april 1951, Verdrag houdende oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
(E.E.G.) van 25 maart 1957, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie (EURATOM) eveneens van 25 maart 1957; Verdrag tot instelling van één Raad
en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben van 8 april 1965,
Verdrag betreffende de toetreding van Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië tot de drie
Europese Gemeenschappen, van 22 januari 1972.
Er zijn dus drie Gemeenschappen (E.G.K.S., E.E.G. en EURATOM) doch de E.E.G. is veruit
de belangrijkste. Een recente resolutie van het Europese Parlement beveelt aan om niet
langer te spreken van de ‘Gemeenschappen’, maar van ‘een’ Europese Gemeenschap.
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reeks specifieke geschillen, waarvan men, terecht of ten onrechte, heeft geoordeeld
dat zij beter aan één enkel rechtscollege werden toevertrouwd: de beroepen
strekkende tot nietigverklaring van de handelingen van de Raad van Ministers en
van de Commissie, waarbij het Hof van Justitie dezelfde opdracht vervult als een
Raad van State; de beroepen strekkende tot vaststelling dat een Lid-Staat de
verplichtingen niet is nagekomen die op hem krachtens het Verdrag rusten, waarbij
het Hof optreedt als een Grondwettelijk of Federaal Hof en de gedingen met
betrekking tot de niet contractuele aansprakelijkheid van de instellingen van de
Gemeenschap en de ambtenarengeschillen waarbij het Hof als een rechter van
eerste en laatste aanleg uitspraak doet.
De tweede categorie is van een heel andere aard en omvat de zogenaamde
prejudiciële beroepen waarbij krachtens het reeds vermelde artikel 177 de nationale
rechterlijke instanties, wanneer zij in een te hunner kennisneming gebracht geschil
het communautair recht hebben toe te passen en twijfelen over de interpretatie die
aan de communautaire rechtsregel moet worden gegeven, of twijfelen aan de
geldigheid d.w.z. de conformiteit met het hogere recht van die rechtsregelen, het
Hof van Justitie, al naar gelang het geval, kunnen of moeten vragen zich over die
interpretatie of die geldigheid uit te spreken.
De prejudiciële procedure is bedoeld om de eenvormige interpretatie en derhalve
toepassing van het communautaire recht te waarborgen op het gehele grondgebied
van de Gemeenschap door alle nationale rechters die op de nakoming ervan moeten
toezien. Het Hof van Justitie vervult in dit opzicht een taak die overeenstemt - al zijn
de vormen verschillend - met die van de nationale Hoven van Cassatie.
Zoals het Belgische Hof van Cassatie ervoor instaat dat een Belgische rechtsregel
op dezelfde wijze wordt toegepast door een rechter in Brugge, Hasselt of Aarlen,
zo ook moet het Hof van Justitie erover waken dat hetzelfde geschiedt met het
communautaire recht op het hele grondgebied van de Gemeenschap. Indien de
Duitse of Italiaanse rechter een verdragsvoorschrift anders zou begrijpen en
toepassen dan zijn Deense of Britse collega - en het gevaar daarvoor is groot, gelet
op het verschil in juridische vorming - dan zou het meteen met het communautaire
recht gedaan zijn. Er zou geen Gemeenschap meer zijn.
Daarmee ben ik aan een eerste punt van mijn betoog. De georganiseerde relatie
van wederzijds vertrouwen tussen het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke
instanties heeft het die instanties mogelijk gemaakt zeer vlug de nieuwe dimensies
van hun verantwoordelijkheid te onderkennen. Dat was een belangrijke factor van
eenmaking, doordat het leidde tot de aanvaarding van het bestaan van een specifieke
communautaire rechtsorde, onderscheiden van het nationaal recht van elke
afzonderlijke Lid-Staat. Het is in de door die rechterlijke macht als geheel gevestigde
jurisprudentie dat gelei-
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delijk en alsmaar duidelijker de wezenlijke kenmerken naar voren traden van een
rechtsorde die aan alle Lid-Staten gemeen is. Op die kenmerken wil ik hier nader
ingaan, zoals die door het Hof van Justitie en door de nationale rechterlijke instanties
- met name door de hoogste rechtscolleges van de Lid-Staten - tot uitdrukking
werden gebracht.

Vijf kenmerken
Een eerste kenmerk van de communautaire rechtsorde is dat de Europese
Gemeenschappen een ‘rechtsstaat’ vormen, d.w.z. een systeem van verhoudingen
tussen bestuurders en bestuurden waarin beiden gelijkelijk aan het recht
onderworpen zijn. Dat volgt niet alleen uit de aan het Hof van Justitie toegekende
bevoegdheden om de handelingen van de Raad en de Commissie te vernietigen
wegens strijd met het recht maar nog meer wellicht uit de mogelijkheid voor iedere
Europese burger om krachtens voornoemd artikel 177 in een geding voor de eigen
nationale rechterlijke instanties de geldigheid van diezelfde handelingen (inclusief
de verordeningen van de Raad en de Commissie) te betwisten. Dat volgt eveneens
uit de jurisprudentie van het Hof die de gemeenschapsinstellingen dwingt om in hun
optreden de door de nationale grondwetten en de door het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens gewaarborgde fundamentele rechten te eerbiedigen
alsmede door de verwijzing in diezelfde jurisprudentie naar de algemene beginselen
van het recht om de wettelijkheid te toetsen van de ruime bevoegdheden die aan
de Raad en Commissie zijn toegekend, met name op economisch gebied.
In dit opzicht blijkt het gemeenschapsrecht een interessant experimenteerveld te
zijn geworden van de juridische bescherming waarop de burgers moeten kunnen
rekenen in systemen van gemengde economie. Dit alles is voor de integratiegedachte
van grote betekenis. Het is immers volkomen verantwoord van burgers van vrije
landen dat zij slechts de beperkingen aanvaarden die de onderwerping aan een
gemeenschappelijke rechtsorde en aan haar instellingen meebrengt, indien die
rechtsorde een graad van bescherming tegen onrecht en willekeur waarborgt die
ten minste evenwaardig is met die welke zij als staatsburgers genieten.
Indien de Europese Gemeenschap een rechtsstaat vormt, mist de communautaire
wetgeving vooralsnog de democratische legitimatie, die alleen door de vrije
instemming van alle betrokken burgers tot stand kan komen. De rechtstreekse
verkiezing van een Europees Parlement zal een stap in de goede richting zijn. Al
zal het verkozen parlement, in het raam van de huidige Verdragen, geen ruimere
bevoegdheden bezitten dan die het thans bezit - hoofdzakelijk adviesbevoegdheden
-, toch mag men hopen dat het die bevoegdheden met groter gezag zal kunnen
uitoefenen.
Een tweede kenmerk van de Europese rechtsorde is dat zij zich tegelijk van
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het internationale recht en van het nationale intern recht der Lid-Staten onderscheidt.
In wezen is het communautaire recht het intern recht van de Europese
Gemeenschappen. Een belangrijk gevolg is dat op de interpretatie ervan door de
rechter niet de uitlegmethodes van het internationaal, maar die van een intern recht
toepassing vinden. Het Hof van Justitie heeft dit beginsel gehuldigd toen het in de
relaties tussen de Lid-Staten weigerde het beginsel uit het volkenrecht toe te passen
dat elke nationale staat toelaat zichzelf recht te verschaffen.
Een derde kenmerk van het communautaire recht dat uit zijn hoedanigheid van
‘intern’ recht voortvloeit is dat het steeds kan worden ingeroepen, zowel in de
onderlinge private verhoudingen (bv. van werknemer tot werkgever) als ten opzichte
van de overheid en in laatste instantie voor de rechter, door alle rechtssubjecten
wier toestand erdoor beïnvloed wordt of die belang hebben bij de toepassing ervan.
Het is m.a.w. een recht dat door rechtsverordeningen gesanctioneerd kan worden.
In een specialistenjargon spreekt men dan van de directe werking van het
gemeenschapsrecht. Dat rechtsregelen geëigend zijn om ingeroepen te worden
door diegenen die ze moeten beschermen lijkt op het eerste gezicht een evidentie,
maar dat is - of was - het hoegenaamd niet! Volgens de klassieke opvatting van het
internationaal recht scheppen internationale verdragen slechts verplichtingen tussen
de verdragsluitende staten terwijl de staatsburgers niet of slechts zeer uitzonderlijk
gerechtigd zijn de bepalingen van die verdragen in te roepen of de toepassing ervan,
bijvoorbeeld door het voeren van een rechtsgeding te vorderen. In de communautaire
rechtsorde heeft de theorie van de directe werking van het gemeenschapsrecht die
opvatting grondig gewijzigd.
De erkenning van de mogelijkheid, met name voor de private personen, om bij
hun nationale, bestuurlijke en rechterlijke instanties, ter vrijwaring van hun belangen,
een beroep te doen op de voorschriften van het communautair recht, heeft de
Europese integratie op een nauwelijks te schatten wijze bevorderd.
Elke burger van de Gemeenschap kan - ten opzichte van een ander private
persoon, van een Lid-Staat of van de Gemeenschap zelf - de erkenning afdwingen
van de rechten die hem door de Verdragen zijn toegekend: het recht op het vrije
verkeer van personen en goederen, de vrije uitoefening overal in de Gemeenschap
van zijn beroep en de vrije keuze van woonplaats en vestiging, het recht om niet
zwaarder belast te worden dan eigen onderhorigen van de Lid-Staat waar hij zich
vestigt, om niet uitgewezen te worden, om, zo hij in een der Lid-Staten arbeidt, van
de aldaar geldende maatschappelijke zekerheid en socio-culturele voorzieningen
te genieten. Telkens als een burger deze erkenning eist en verkrijgt, waakt hij niet
alleen over zijn eigen belangen, maar strikt hij één van de vele knopen die geleidelijk
het netwerk van de Europese solidariteit gaan vormen.
Het is hoofdzakelijk dit kenmerk dat toelaat het communautair recht als het
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intern recht van de Europese Gemeenschap te beschouwen en het heeft tot gevolg
dat de E.G.-Verdragen meer lijken op grondwetten dan op klassieke internationale
overeenkomsten.
Een vierde kenmerk van het communautair recht is de noodzakelijkerwijze
identieke toepassing ervan door alle administratieve en juridische instanties van al
de Lid-Staten en door alle rechtsonderhorigen waar zij ook gevestigd zijn. Mocht
het ooit op uiteenlopende wijze binnen de Gemeenschap worden toegepast,
bijvoorbeeld anders in Frankrijk dan in Nederland of in Denemarken, dan zou het
ipso facto als gemeenschapsrecht ophouden te bestaan. Twee wezenlijke elementen
zouden immers ontbreken: het zou zich aan de fundamentele democratische regel
van de gelijkheid voor de wet onttrekken (op economisch vlak vaak in de verdragen
vertaald als ‘verbod van discriminatie’) en het zou in evenveel deelgebieden
uiteenvallen als er verschillende Lid-Staten zijn zodat er van een
‘gemeenschappelijke markt’ geen sprake meer zou zijn. Dat te voorkomen is precies,
via de procedure van artikel 117, de opdracht die aan het Hof van Justitie en aan
de nationale rechtbanken is toevertrouwd.
Een vijfde kenmerk tenslotte, dat trouwens rechtstreeks uit de zo pas vermelde
eis tot uniforme toepassing voortvloeit, is de voorrang die aan het
gemeenschapsrecht toekomt ten opzichte van het nationale recht wanneer beide
regelingen onverenigbaar blijken te zijn. Deze voorrang volgt niet uit de
omstandigheid dat het communautair recht afkomstig zou zijn uit een hogere bron,
doch alleen uit het feit dat het afkomstig is uit een aan al de Lid-Staten
gemeenschappelijke bron; het is uit een gemeenschappelijke consensus geboren.
Er zou geen Gemeenschap zijn, indien elke Lid-Staat, door beslissingen achteraf
op nationaal vlak, de gemeenschappelijke regels kon opheffen, opschorten of
wijzigen.
De jurisprudentie, waarvan ik hier de voornaamste trekken heb trachten samen
te vatten, waarborgt de coherentie van de gemeenschappelijke rechtsorde en levert
het kader waarin instellingen en Lid-Staten samenwerken om de door de Verdragen
beoogde objectieven te verwezenlijken.
De onderwerping aan het recht, de onvoorwaardelijke eerbiediging van de
fundamentele vrijheden, de gelijkheid voor de wet, zijn de grondbeginselen die de
onderwerping van burgers van vrije landen aan de communautaire rechtsregel
rechtvaardigen op dezelfde wijze als die zelfde beginselen de onderwerping van
vrije burgers aan de nationale rechtsregel rechtvaardigen.

Drie niveaus
Tenslotte zou ik enkele aanwijzingen willen geven over de werkelijke invloed die de
nieuwe rechtsorde reeds heeft uitgeoefend op het leven van allen die in de
Gemeenschap wonen en werken.
Dadelijk valt mij de mooie beeldspraak te binnen die Lord Denning ge-
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3

bruikte in een arrest van de Londense Court of Appeal van 22 mei 1974, toen hij
het Europees recht vergeleek met de vloed (incoming tide) die de riviermondingen
overspoelt en stroomopwaarts het land binnenvloeit. Dit beeld is juist. Voortdurend
dringt het gemeenschapsrecht door in het dagelijks leven van miljoenen mensen
en bestrijkt het gaandeweg de meest uiteenlopende gebieden. Douaneheffingen
en heffingen van gelijke waarde, onrechtstreekse belastingen, nationale
steunmaatregelen, staatsmonopolies, concurrentievoorwaarden, industriële en
commerciële eigendomsrechten, beroepsuitoefening, produktie en verhandeling
van landbouwprodukten en van de daarvan afgeleide industriële produkten, vervoer,
strafrecht, maatschappelijke zekerheid en sociale voorzieningen, vreemdelingenpolitie
4
en zelfs sport, althans beroepssport zijn tussen vele andere, voorbeelden van de
gebieden waar voortaan naast regels van het nationale recht ook regels van
communautair recht gelden.
Zo men de invloed van het Europees recht op de aan gang zijnde economische en
sociale integratie tracht te onderkennen, dan dient men drie niveaus te
onderscheiden.
Het eerste niveau omvat de verwezenlijking van de zogenaamde vier fundamentele
vrijheden: vrij verkeer van personen, van goederen, van diensten en van kapitalen
die, aldus het Verdrag, de grondslagen van de Gemeenschap vormen.
Het tweede niveau behelst de zogenaamde gemeenschappelijke politieken d.w.z.
de materies waarin het nationaal beleid voortaan door een communautair beleid
wordt vervangen:
1. de gemeenschappelijke landbouwpolitiek;
2. de gemeenschappelijke vervoerpolitiek;
3. de gemeenschappelijke handelspolitiek met de derde landen, met name
ontwikkelingslanden (Verdragen van Yaoundé en Lomé);
4. de gemeenschappelijke kolen- en staalpolitiek;
5. de gemeenschappelijke politiek ter zake van het vreedzaam gebruik van
kernenergie, en
6. last but not least, de gemeenschappelijke controle op de holdings, concerns
en monopoliesituaties.
Het derde niveau betreft de algemene coördinatie van de economische nationale
politieken en het wegwerken van de discrepanties tussen de nationale wetgevingen.
Dit zijn gebieden waarin de beslissingsbevoegdheid in han-

3
4

Court of Appeal: Bulmer Ltd. v. J. Bollinger in All England Law Reports 1974, blz. 1226.
Cfr. de uitspraken van het Hof van Justitie op het stuk van het vrij verkeer van personen ter
zake van samenstelling der wielrennersploegen (zaak Walrave: HvJ 12 december 1974,
Jurisprudentie HvJ 1974, blz. 1405) en van de voetbalploegen (zaak Donà, HvJ 14 juli 1976,
Jurisprudentie 1976, blz. 1333).
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den van de Lid-Staten is gebleven, maar die zij, overeenkomstig artikel 103 van het
E.E.G.-Verdrag, dienen te beschouwen als aangelegenheden van gemeenschappelijk
belang en waarvoor zij de coördinerende actie van de Gemeenschap moeten
aanvaarden.
Een vluchtige blik op de jurisprudentie, zowel van de nationale rechtbanken als van
het Hof van Justitie, toont aan dat zij in belangrijke mate het eerste niveau bestrijkt,
namelijk het vrije verkeer van goederen, het vrije verkeer van personen en diensten.
Vooral de rechtspraak betreffende het vrije verkeer van personen is van belang en
verdient aandacht, omdat zij een gebied bestrijkt waar het Europa van de kleine
man tot zijn recht komt. De Europese integratie is vaak en ten onrechte als het
‘Europa van de bedrijven’ afgeschilderd, maar naast de solidariteit via de
economische integratie, die reëel is, maar minder opvalt, wordt door de toepassing
van de regelen over het vrije verkeer van personen een Europese solidariteit
bevestigd via de arbeid van mannen en vrouwen.
Het is namelijk door de systematische toepassing van de bovengemelde regel
der directe werking van het communautaire recht - waarbij o.m. de Belgische
arbeidsrechtbanken een toonaangevende rol hebben gespeeld - dat de rechtbanken
erin slaagden een groot aantal sociale voorzieningen te verzekeren aan de arbeiders
van de Lid-Staten die in een andere Lid-Staat tewerk zijn of worden gesteld. Dit
gebeurde enerzijds door een voordelige interpretatie van de regelen strekkende tot
harmonisatie van de verscheidene nationale wetgevingen op het stuk van de
maatschappelijke zekerheid der zogenaamde migrerende arbeiders - ze waren in
1975 met meer dan 1.700.000 - en anderzijds doordat de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel werd uitgebreid tot àlle socioculturele voorzieningen, zodat al
de door de nationale wetten aan de inheemse arbeiders toegekende voordelen
eveneens aan de arbeiders van de andere Lid-Staten toekwamen. Onderwijs en
studiebeurzen, wettelijke tegemoetkomingen aan gehandicapten en grote gezinnen,
woongelegenheid en kredieten voor woningbouw, gelijke bezoldiging voor mannen
en vrouwen zijn enkele van de domeinen waarin het grondbeginsel van
niet-discriminatie tussen inheemse en buitenlandse arbeiders van de Gemeenschap
effect gesorteerd heeft. Thans worden analoge inspanningen gedaan om geleidelijk
dezelfde rechten te verzekeren voor de niet-gesalarieerde beroepen, en met name
het recht op vrije vestiging en vrije dienstverlening.
Op het tweede niveau bestaat er een omvangrijke jurisprudentie die betrekking
heeft op de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en op de concurrentiebeperkende
overeenkomsten tussen bedrijven en de misbruiken van economische macht. De
gemeenschappelijke vervoers-, handels- en kolen-en-staal politieken blijven tot nog
toe slechts sporadisch verkende terreinen. Het derde niveau werd praktisch nog
niet ontgonnen, wat grotendeels neer-
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komt op de vaststelling dat de belanghebbende Europese burgers nog geen klare
kijk hebben op de rechten die krachtens de Verdragen de hunne zijn en die door
de rechter kunnen en moeten worden gewaarborgd. Er ligt dus voor de jurisprudentie
nog een ruim arbeidsveld braak, dat ontgonnen dient te worden, vooraleer de
rechtsbescherming op efficiënte wijze alle domeinen bestrijkt die tot de
gemeenschappelijke markt behoren. Om de uitdrukking van Lord Denning te
hernemen: er zijn nog heel wat rivieren waar het opkomend getij niet binnendrong
en waarvan de sluizen door de juristen geopend kunnen worden.

Twee voorbeelden
Mijn kort overzicht over de rechtsbescherming waarop economische instanties,
loonarbeiders en vrije beroepen volgens de bestaande verdragen aanspraak kunnen
maken, zou ik willen besluiten met twee voorbeelden, niet omdat zij zo belangrijk
zijn, maar omdat zij op treffende wijze de hier geschetste evolutie belichten.
Het eerste heeft betrekking op een door het Franse Hof van Cassatie beslecht
geschil en toont aan hoe het gemeenschapsrecht zijn invloed laat gelden op gebieden
van het economisch en sociaal leven, waar men op het eerste gezicht die
doorwerking nauwelijks had verwacht. De Franse pachtwet - zoals die van de meeste
andere Europese staten - laat de eigenaar slechts toe onder strenge voorwaarden
de pacht op te zeggen. Eén van de aanvaarde redenen is het verlangen van de
eigenaar het verpachte goed zelf uit te baten, op voorwaarde evenwel, aldus de
wet, dat hij van Franse nationaliteit weze. Een Duitse eigenaar van een Franse
hoeve wou zelf tot de uitbating ervan overgaan en zegde de huur van zijn pachter
op. Deze nam dat niet en beriep zich op de nationaliteitsclausule. Het geschil kwam
voor de rechter en werd tenslotte voor het Hof van Cassatie gebracht, dat, door een
juiste toepassing van de bepalingen van het gemeenschapsrecht op de vrije
vestiging, niet aarzelde te erkennen dat de nationaliteitsclausule moest wijken voor
5
het recht van een inwoner van een andere Lid-Staat. Wie had voor enkele jaren
kunnen vermoeden dat pachtwetten ooit iets met het Verdrag van Rome te maken
zouden hebben?
Maar het is het tweede voorbeeld dat ik bij voorkeur aanhaal. Het gaat over de
jonge Ugliola, een in een Duitse onderneming tewerkgestelde Italiaanse arbeider.
Op een bepaald ogenblik wordt hij naar zijn eigen land teruggeroepen om er militaire
dienst te verrichten en moet zijn betrekking verlaten. Een Duitse wet voorziet echter
dat de militaire dienst het arbeidscontract slechts onderbreekt zodat de
dienstplichtige, wanneer hij weer vrijkomt,

5

Franse Hof van Cassatie 15 december 1975, Jurisprudentie Dalloz-Sirey 1976, blz. 35.
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door zijn werkgever opnieuw in dienst moet worden genomen. Na zijn militaire dienst
keerde Ugliola naar Duitsland terug en meldde zich bij zijn werkgever, met een
beroep op de bedoelde wet. Hij werd afgescheept met de opmerking dat het een
wet was die de landsverdediging betrof en die uitsluitend de bescherming van jonge
Duitsers die in Duitsland onder de wapens geroepen waren op het oog had.
Ugliola hield voet bij stuk en bracht het geschil voor de Duitse rechtbanken, die
6
zich tot het Hof van Justitie wendden. Het Hof besliste dat de wettelijke voorziening,
al behoorde hij tot een zogenaamde defensiewet, wezenlijk het sociale recht betrof,
waarop de gemeenschapsregels en namelijk het verbod van discriminatie uit hoofde
van nationaliteit van toepassing zijn; het voordeel van de wet moest dan ook aan
arbeiders van de andere Lid-Staten worden toegekend. Het opmerkelijke is dat het
gemeenschapsrecht hier tot in het heiligdom van elke nationale soevereiniteit, de
defensie, doordringt! Niet om die op de helling te zetten, maar om er een les van
solidariteit uit te halen.

Consensus nodig
De Europese eenmaking zal niet slagen zonder een brede consensus van de
betrokken volkeren. Maar de vormen waarin die solidariteit zich zal uitdrukken,
spruiten niet als vanzelf uit die consensus voort. Ook de moderne staten zijn niet
zonder meer uit een nationale consensus ontstaan, maar waren het resultaat van
de voortdurende, taai volgehouden creatieve inspanningen, door de eeuwen heen,
van koningen en ministers, van bestuursapparaten en sociale geledingen die op de
toekomst waren gericht.
Slechts naarmate de hele onderneming verder gestalte aannam, ontstond ook
die bredere, emotionele betrokkenheid van mensen die zich samen bij een grote
onderneming betrokken voelen en die men nationaal gevoel pleegt te noemen. In
het Europa van het verleden hebben de juristen krachtdadig bijgedragen tot de
nieuwe ideeën waaruit de moderne staten geboren werden: eerst de soevereiniteit
van de vorst en vervolgens de nationale soevereiniteit.
Op dezelfde wijze kunnen zij thans heel wat bijdragen tot de vorming van een
gemeenschappelijke rechtsorde, tegelijk teken en uitdrukking van een nieuwe
historische solidariteit die met de nationale complementair is. Aan allen zou ik willen
zeggen: het Europees recht bestaat, maakt er gebruik van; het Europa van het recht
bestaat, dient het en ge zult de toekomst dienen.

6

Hof van Justitie E.G. 15 oktober 1969, Ugliola, Jurisprudentie 1969, blz. 363.

Streven. Jaargang 31

975

Wat verlangt Hugo Claus eigenlijk?
Leo Geerts
Wie Claus alleen maar kent uit de pers of uit werk als Het jaar van de kreeft (1972)
of Jessica (1977) houdt hem ten onrechte voor een society-figuur en miskent het
bijna atavistisch Vlaams karakter van zijn werk. Eigenlijk moet men Claus in levenden
lijve bezig hebben gezien om te beseffen hoeveel er in hem is blijven doorwerken
van de eigen motoriek van de Vlaamse buitenjongen. Anderzijds blijft het waar, dat
hij al schrijvend een society-figuur geworden is, iemand die zich wil buigen over de
complexen van actrices (Het jaar van de kreeft) of public-relationsmensen (Jessica).
1
Met zijn nieuwe roman, Het Verlangen, duikt hij evenwel opnieuw de Vlaamse
onderwereld in, met name die van het café en de verwoede kaartspelers.
‘Waarom de Eenhoorn al om halftien 's morgens bijna volzit? Het is zeker niet voor
de charmes van Marta, de bazin, of omdat Patrick, haar man, zo innemend, komisch
of vrijgevig zou zijn. Vergeet dat maar, het zijn twee pezewevers, amen en uit’ (5).
Met deze toch wel opvallende stijlmengeling begint de expositie, die in de mond is
gelegd van een naamloze stamgast van de Eenhoorn. De openingsvraag is duidelijk
ontleend aan de volkstaal; de man in de straat geeft graag antwoord op de juiste
vragen en stelt ze daarom liefst zelf.
Hetzelfde geldt voor ‘de charmes van Marta’, de ‘twee pezewevers’ en het ‘amen
en uit’, dat een stoer punt moet zetten achter de inleidende zinnen.
De nuanceringen over Patrick - noch innemend, noch komisch, noch vrijgevig zitten daar als vreemde elementen tussen. De zin is ook zowel ritmisch als naar de
structuur slecht in het geheel geïntegreerd. Voor een stilist als Claus is het kennelijk
moeilijk, terug te keren naar het dorp of naar de stamkroeg in Brugge.
Nu is Claus' taalgebruik altijd al een heel eigenzinnig mengsel geweest van zijn
oorspronkelijk dialect en het algemeen Nederlands van de intellectuele elite.
Doorgaans - ook in Het Verlangen - verhoogt de originaliteit van het dialect de
verbale kracht, terwijl de verstaanbaarheid er nauwelijks onder

1

H. Claus, Het Verlangen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1978, 256 blz., f 24,50, 385 BF.
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lijdt. In het eerste deel (5-56), waar niet Claus zelf, maar een naamloze verteller uit
het café aan het woord is, leidt dat tot opzettelijke, zij het typische en onvermijdelijke
afwijkingen zoals ‘lijk of dat’ in plaats van ‘alsof’: ‘lijk of dat hij de vallende ziekte
had’, ‘lijk of dat hij op de citroenschil bijt’. Meestal echter slaagt Claus er wel in, een
schriftuur te verlenen aan de volkstaal, zoals uit de volgende voorbeelden moge
blijken: ‘de skai-stoelen die scheten laten als ge verzit’ (6); ‘Verbist, dat roodbaardig,
bijziend zwalpei in zijn jeans’ (7); ‘Wij zijn soms lastig voor elkaar en er zijn erbij die
we in den donker aan frieten zouden snijden als 't kon, maar toch, we zien elkaar
gaarne’ (13).

Leuk Vlaams en anti-intellectueel?
Uiteraard zou dit een vrij onschuldige Spielerei gebleven zijn, indien Claus met deze
terugkeer naar het volk niet iets anders had nagestreefd. Twee soorten kritiek worden
nu eenmaal door dit boek uitgelokt. De eerste is, dat Claus te ‘Vlaamsig’ is gaan
doen, dat hij leuk uit de hoek wil komen voor zijn Nederlandse lezers, dat hij m.a.w.
een soort Ernest Claes is geworden. Maar dan miskent men de eigenlijke thematiek.
Een tweede kritiek, die met name van Nederlandse zijde al is geuit, vindt dat de
thematiek te vaag is. Wat is dat ‘verlangen’ waarover Claus het heeft? En inderdaad,
uit de hoogdravende brief van Jaak aan zijn vrouw (165-173) raak je niet veel wijzer.
Tenzij je bereid bent van Jaak geen filosofisch essay te eisen met eigentijdse juiste
woorden op de juiste plaatsen. Dan wordt dit een tegelijk komisch en ontroerend
document van een sullige Vlaamse reus die met zijn lijf geen weg weet: ‘Maar thans
is mijn Verlangen meestal een Dood lijf, 114 kilo, goed gewogen, en ik spuw er op,
op die Kilo's als ik Bedenk dat gij mij niet gaarne kunt en wilt zien, zo dikwijls’.
Niet zonder grimmig vermaak stelt Claus de pedanterie van de schoolmeester
en de onderpastoor tegenover dit onbeholpen taalgebruik. Eerst de schoolmeester:
‘en omdat hij soms zijn eigen vergeet en tegen ons bezig is als in de klas. Over
integratie en relevant. En is 't geen polyvalentie dan is het deontologie. Démasqué
durft hij ook al een keer plaatsen’ (8). Of nu de sociaal werker en zijn socioloog dit
schoentje aan moeten trekken of de onderwijshervormers, is een bijkomende vraag;
dat Claus er niet voor terugschrikt af te dalen tot ver beneden zijn niveau, is
belangrijker. En nu de onderpastoor. Die heeft nauwelijks zitten luisteren naar de
hoofdletterstijl van Jaak over zijn ‘verlangen’ en reageert als volgt: ‘Het is uitermate
interessant (....). Het anonieme van zijn verlangen zou ik in de buurt van het
transcendentale willen situeren. Want zijn verlangen kan ook uitgelegd worden als
genade’ (170), waarmee de pseudo-subtiliteit van de sensitivity pastoraal is
aangegeven.
Maar belangrijker dan de zijdelingse prik is ook in dit geval het afbakenen
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van het taalgebruik in het boek, dat in wezen de taal van Jaak toegankelijk moet
maken. Claus wijst de intellectuelentaal af, zij het op de makkelijk satirische manier
van de spot op pedanterie en mode. Hij wil met name toegang krijgen tot de
bewustzijnswereld van zijn cafélopers, de twee verwoede spelers Jaak en Michel,
en via hen tot de waanzin van Jaaks dochter Didi. Haar krankzinnigheid en Jaaks
verlangen liggen overigens heel dicht bij elkaar.

Las Vegas als lachspiegel
Naar de structuur is het een soort raamverhaal. Eerst wordt het caféwereldje
voorgesteld. De Eenhoorn is in een speelhol veranderd door de drie maand voor
het begin van de roman overleden Rikkebot. De sullige reus Jaak, de leraar aan de
tekenacademie Verbist, de twee ruziemakers Felix de Kat en Frans den Hollander,
de verslaafde Markske, de dochter en natuurlijk Michel met zijn ‘lange wimpers. Zij
zijn te lang voor een mannenmens’ (17): dat zijn de voornaamste personages. Die
worden ten tonele gevoerd tijdens een beschamende scène, waarin twee mannen
proberen onder de rokken van een telefonerend meisje te kijken.
Het is een grapje van de bedenkelijke kwaliteit die in cafés gewaardeerd wordt.
Tegelijk is het meer dan dat: het opent een eerste kiertje op de wereld van frustraties,
complexen en krankzinnigheid. Het café is een droeve lachspiegel voor wat er onder
de oppervlakte smeult en dat soms in onredelijke en onbegrijpelijke ruzies uitbarst.
De reis van Michel en Jaak naar Las Vegas, ‘waar dat de echte spelers zijn’ (28),
is het eigenlijke verhaal, dat pas op blz. 57 begint en loopt tot blz. 173. Daarin is
Claus zelf aan het woord in de vorm van een alwetende auteur, die evenwel met
zijn taal heel dicht bij de personages blijft. Dit stramien wordt door de café-verteller
zelf als volgt samengevat: ‘Zo gebeurde het dat de eerste kiem werd gelegd en dat
de gedachte aan de reis is gerezen, en dat die twee, de beschuldigde Michel en de
onschuldige Jaak koers zetten naar waar de ananassen, de neonlichten en de
groene dollars groeien, en ik ga het maar bekennen, Meneer, wij van de Eenhoorn,
wij waren er klein van’ (28). In de hoofdstukken II en III, die ons nog scheiden van
de reis, worden respectievelijk Michel en Jaak in hun huiselijke kring voorgesteld.
Michel is van twijfelachtige afkomst: zijn kroeshaar en zijn huidskleur kloppen niet
met die van zijn vader; hij woont nog bij zijn ouders en hangt sterk aan zijn moeder;
Rikkebot, die hem als een schim blijft vergezellen, met wie hij ook in Amerika lange
twistgesprekken zal voeren, blijkt tegelijk zijn idool te zijn, een soort ersatzvader,
die hij nadoet met Hitlerjugend-mes, luchtpistool en al, en tegelijk zijn vijand, iemand
die hij wil vergeten. Deze haat-liefde-verhouding maakt hem zeer ambivalent. De
cafédokter heeft ooit eens gezegd dat hij aan ‘anhedonia’ lijdt, wat hij voor de
cafémakkers vertaalt als ‘Geen
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genot, geen verdriet kunnen voelen’ (24).
Bij Jaak thuis kliedert niet alleen Didi haar psychotentekeningen vol (ze kleurt
Suske en Wiske in), maar staat ook Dina, Jaaks vrouw, met een vorm van
‘anhedonia’ tegenover hem: ‘Dina schreeuwt zonder dat ze haar stem verheft. Alles,
ook haar stem, zit muurvast bij haar als ze 't wil. Alsof zij een korset heeft van
aluminium dat over haar hele lichaam gespannen zit, over haar benig gezicht met
de laag pancake en de scharlaken lippen, en over haar geknepen loeiende stem’
(37). Bovendien heeft zij de onderpastoor laten opdraven, die ook haar psychoanalist
blijkt te zijn en die de dochter Didi behandelt met half exotische exorcismen. Die
probeert aan Jaak uit te leggen dat hij door zijn werk ‘het slachtoffer van
vervreemding’ is, maar Jaak laat zich niet tegenhouden. Las Vegas is een ver
paradijs.
De figuur om wie alles draait, Didi, wordt slechts indirect benaderd. Claus stelt
een reeks spiegels rond haar op, waarin haar waanzin wordt teruggekaatst, waarin
Jaaks ‘verlangen’ in verwrongen vorm verschijnt. Hoewel de juiste toedracht er niet
bij geleverd wordt, blijkt Didi gek te zijn geworden door de manier waarop haar
verhouding met Markske is afgesprongen. Rikkebot zit daar voor iets tussen. Markske
schreef ‘huilerige liefdesbrieven’ naar Michel. Rikkebot speelde een spelletje met
hem. Dit alles blijft hangen in de geniepige, suggestieve vaagheid van café-informatie.
Het resultaat is evenwel duidelijk. Didi heeft een soort schizofrenie ontwikkeld;
ze sluit zich af, ook letterlijk: ‘Van Hélène uit de Saint-Tropez hebben wij gehoord
dat Didi de laatste tijd toiletpapier in haar mond stak, in haar neusgaten, in haar
oren, en ook van onderen, in 't kort in al haar openingen’ (255). Haar krankzinnigheid
is verweer, zelfbescherming tegen het binnendringen van de anderen, het
tegenovergestelde van Jaaks ‘verlangen’.

Wat ‘verlangt’ Claus?
Het woord ‘verlangen’ ontleent Jaak aan ‘Desire’, de titel van een goedkope film die
hij in Amerika ziet. In zijn brief probeert hij te formuleren wat het is. Met erotiek heeft
het zeker te maken: ‘Maar soms botst Uw Verlangen tegen mijn Verlangen. Vroeger
toch’ (172). Maar het is ook méér dan erotiek. De tijdsaanduiding ‘vroeger toch’ kan
ook omschreven worden als de tijd dat Jaak en Dina nog open stonden voor elkaar:
‘Het is ook maar de laatste Tijd dat ik mij wegsteek voor U, Dina, het was niet zo in
't begin toen wij getrouwd waren’ (168). Die openheid, de moed om kwetsbaar te
zijn tegenover iemand anders, is gevaarlijk en Jaak weet dat: ‘Dat Verlangen, het
is moeilijk omdat het in Uw Vel zit en ge 't alleen gewaar wordt als 't Miserie
meebrengt, vooral voor Uw Eigen’ (170).
Bovendien is het iets algemeens, niet zonder meer ‘begeerte’ (zoals ‘Desire’
vertaald moet worden) of erotiek; zo heeft de onderpastoor een beetje gelijk als hij
het verlangen van Jaak als ‘het transcendentale’ omschrijft, zoals hij
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in wezen ook gelijk heeft wanneer hij Jaak een slachtoffer van de ‘vervreemding’
noemt. Hij ziet die vervreemding alleen een beetje te ‘arbeideristisch’ en denkt dat
ze alleen aan Jaaks werk te wijten is.
Op zijn onhandige manier betrekt Jaak zelf er ook de politiek bij: ‘Want wij hebben
niet Veel meer, wij arme, zwakke Menschen. Maar het is het Eenige dat wij bezitten,
dat van Ons is, ver van onze Situatie en van Politiek en de Macht van de Grooten
die wij aanschouwen op de TV’ (167). Zijn liefdesverklaring aan vrouw en kind stelt
dit nog scherper: ‘Ik heb maar Een Plek en dat zij Gij, Gij en Mijn Didi. De rest is
Vijand’ (167).
Ook Jaak is een spiegel van Didi's waanzin, van haar gekwetstheid, haar
eenzaamheid. En niet alleen zijn Jaak en Michel, Dina en vele anderen
afspiegelingen van Didi; het café zelf is een lachspiegel van wat haar vervreemd
heeft, een samenleving vol concurrentie en argwaan.
Het hele reisplan van Michel is ontstaan uit het verlangen om aan de andere
stamgasten te bewijzen dat hij iets meer is; al neemt hij dat zichzelf kwalijk: ‘Hij was
niet ongedeerd uit de Eenhoorn weggekomen, hij had zich laten verleiden door een
kinderachtige geldingsdrang tegenover die bende kwakkels (“Dacht je dan werkelijk
dat je ze heb overbluft, verpletterd door die achterlijke Jaak uit te nodigen, en
overigens, waar haal je het geld vandan”?)’ (32). Deze machtsstrijd om meer te zijn
dan de anderen komt in feite op hetzelfde neer als het zich dichtstoppen van Didi:
een middel om zich niet te hoeven blootgeven, om niet kwetsbaar te worden. Wie
kent niet de volgende redenering? ‘Michel kon niet tegen jenever en in de Eenhoorn
had hij vijf glaasjes jenever gedronken (“Om niet onder te doen voor de anderen.
Op een dag, vrij gauw, doe ik overal altijd waar ik zelf zin in heb. Dan drink ik in de
Eenhoorn chocomel”)’ (30-31).

Geweld als zelfbescherming
Het Amerika waar Jaak en Michel belanden, is een nog eens vergrote spiegel van
café de Eenhoorn, maar een spiegel die gewelddadiger, gevoellozer, cynischer nog
is dan het café zelf. Las Vegas, om het met een boutade te zeggen, is voor Claus
niets anders dan een Vlaams café in een monsterachtige lachspiegel. Jaak is er
niet tegen opgewassen: wanneer hij van Michel de waarheid over Didi en Markske
heeft gehoord en een homoseksuele jongen naar zich ziet lonken, slaat hij die de
hersens in.
Later in het café zal Michel deze moord op de typisch geniepige café-manier als
volgt weergeven: ‘Jaak’, zei Michel, ‘die heeft zich niet goed gedragen’ - ‘Waarom?’.
Michel pakte die luizenbos van een Meneer Jules ('n hondje) op zijn schoot en liet
hem drinken uit zijn glas Stout. ‘Dat moet ge hem zelf maar vragen’, zei hij’ (253).
Na de reis naar Las Vegas dient de brief van Jaak aan zijn vrouw als overgang
van het eigenlijke verhaal naar het raam dat aanvankelijk is opgezet.
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De brief van Jaak wordt namelijk door Dina voorgelezen aan Didi en haar
onderpastoor. Zo wordt van het lachspiegel-Amerika een brug geslagen naar het
café. En zo kan de naamloze café-verteller de draad van de eerste bladzijden weer
opnemen en met wat suggestieve details het geheel afronden. Het café heeft zijn
functie vervuld: het is het symbool geworden van het verlangen naar gemeenschap,
een verlangen dat geperverteerd wordt tot de concurrentiestrijd van allen tegen
allen, iets wat op zijn beurt gesymboliseerd wordt in het spel, het kaarten of pokeren
om geld.
De eigenlijke tegenstander van de ‘zwakkeren’, van hen die het verlangen naar
medemenselijkheid, naar contact, naar vriendschap, solidariteit kennen, de eigenlijke
tegenstander ook van Didi, heet Rikkebot. Zijn schim praat nog met Michel en
lanceert grimmige levenswijsheden: ‘Brave mensen komen altijd 't laatst over de
schreef’ (34). Vanuit deze verweerhouding ontwikkelt Rikkebot een bittere filosofie,
waarin voor liefde, contact, vriendschap, voor het ‘verlangen’ geen plaats is. Zijn
figuur wordt weerspiegeld door Amos, de predikant-oplichter, de nozems in de
straten, de opschepperige, cowboy-achtige politieagenten. Amerika is zijn
lachspiegel.

Evaluatie
Wat Claus met dit boek nagestreefd heeft, is enerzijds een terugkeer naar zijn
oorspronkelijk thema, dat van de zuiverheid die door eenzaamheid en agressie
bedreigd wordt, en anderzijds een terugkeer naar de ‘man in de straat’, een wezen
dat er al direct veel huiveringwekkender gaat uitzien dan het pseudo-vriendelijke
café-image. Op enkele slordigheden na is het de auteur gelukt, toegang te vinden
tot het taalgebruik van het café: bepaalde dialogen zijn onverbeterlijk; het voorlezen
van Jaaks brief aan de onderpastoor is een geslaagde vondst om zowel de
taalproduktie als de receptie aanwezig te stellen in een groots, indringend
communicatiemoment.
De structuur hinkt weliswaar op twee principes: de verteller in het café en de
verteller Claus zijn niet helemaal tot één vormprincipe versmolten; daartegenover
staat dat Claus er eindelijk nog eens in geslaagd is, met de volkstaal zijn literaire
zeggingskracht op te drijven. En enkele slordigheden, zoals het feit dat Jaak zich
op blz. 42 achter het Zondagsnieuws verbergt, op de volgende bladzijde evenwel
‘heel stilletjes achter zijn Humo zit’ en vervolgens toch weer in het Zondagsnieuws
zit te lezen, moet je er maar bij nemen.
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Martin Buber's humanisme en de vernieuwing in de geneeskunde
Jos op 't Root
Wer das helfende Wort in sich aufruft,
erfährt das Wort.
Wer Halt gewährt,
verstärkt in sich den Halt.
Wer Trost spendet,
vertieft in sich den Trost.
Wer Heil wirkt,
dem offenbart sich das Heil.
Martin Buber

Op verschillende manieren is in publiciteitsmedia de laatste tijd aandacht besteed
aan Martin Buber. De aanleiding hiervoor is vooral dat het dit jaar 100 jaar geleden
is dat deze in 1965 overleden denker van de dialogische ontmoeting - zo kreeg hij
zijn grootste bekendheid - geboren werd. Buber heeft een grote invloed gehad op
veel mensen in onze samenleving. Van de ‘dialogische denkers’ die sinds de eerste
wereldoorlog onder die naam bekend geworden zijn, is Martin Buber wel de meest
bekende. En het besef dat het door Buber en de anderen in zijn tijd en zijn omgeving
geopenbaard inzicht een zeer oorspronkelijke en waardevolle zaak betreft voor de
mens en de wereld, lijkt eerder toe dan af te nemen.
Werk en denken van Buber laten zich niet binnen bepaalde vakgebieden vangen
en isoleren. Kenmerkend is juist dat het isolement doorbroken wordt en dat door
Buber aangegeven wordt wat de weg van deze verbinding is. Buber heeft het
verstarrende isolement van het menselijk leven en het tragisch levensbesef dat
hiermee gepaard gaat, terugverwezen ten gunste van de openende ontmoeting.
Daardoor heeft Buber niet alleen een grote invloed gehad op filosofen en
theologen, maar heeft hij ook voor veel mensen in de sociale wetenschappen
betekenis gekregen. Alleen al het feit dat Buber zich beziggehouden heeft met de
gehele levenswerkelijkheid van en voor de mens, maakt dat zijn inzichten ook voor
de geneeskunde relevant zijn; alhoewel Buber zelf - voorzover mij bekend - zich
met dit levensgebied in thematische zin niet beziggehouden heeft (met uitzondering
van zijn kritische opstelling tegenover de psycho-analyse en met name t.o.v. C.G.
Jung). Wel onderhield

Streven. Jaargang 31

982
Buber betrekkingen met Viktor von Weizsäcker, die als arts bekendheid kreeg
vanwege zijn ‘anthropologische Medizin’, en die ook ruimere bekendheid genoot
dan alleen binnen de geneeskunde. Wat voor ons als Nederlanders wellicht nog
interessant is, is dat Martin Buber ook contact had met Frederik van Eeden, van
wie evenzeer gezegd kan worden dat hij meer was dan arts alleen. Van Eeden
schrijft op zaterdag 29 oktober 1910, tijdens een verblijf in Berlijn, in zijn Dagboek
o.a. het volgende: ‘Van morgen een gesprek met den fijnen, intelligenten jood Dr
Martin Buber, die ik in Wenen leerde kennen. Deze gelooft in de macht eener
religieuze schok, en in de onbeduidendheid van alle sociale hervorming zonder
transcendenten beweeggrond. Elk doen acht hij goed dat uit onmiddellijke diepe
impuls voortkomt’. Hetgeen Frederik van Eeden in zijn Dagboek op die plaats
genoteerd heeft, verwijst naar een niet onbelangrijke dimensie, welke bij Martin
Buber aan de orde is.
Wie was nu deze Martin Buber? Wat is zijn belangrijkste werk? En is - in aanzet
- aan te geven wat de door hem weer openbaar gemaakte ervaring en inzichten
voor het geneeskundig bezig zijn kunnen betekenen? Martin Buber werd op 8 februari
1878 in Wenen uit Joodse ouders geboren. In 1881 scheidden zijn ouders en Martin
wordt naar zijn grootouders van vaderszijde in Lwow (Lemberg) gebracht, de
toenmalige hoofdstad van het Oostenrijkse ‘kroonland’ Galicië. Eerst veel later zal
Martin zijn moeder nog wel eens terugzien, maar van betekenis als ontmoeting is
dit niet.
In zijn Autobiografische Fragmenten schrijft Buber als vroegste herinneringen met
betrekking tot deze scheiding: ‘Het huis waarin mijn grootouders woonden, had een
grote vierkante binnenplaats, die omgeven was door een tot aan het dak reikend
balkon, waarop men op elke verdieping rondom kon gaan, langs het gehele gebouw.
Hier stond ik eens, toen ik vier jaar oud was, met een verscheidene jaren ouder
meisje, de dochter van buren, aan wier toezicht mijn grootmoeder mij had
toevertrouwd. Wij stonden allebei bij de leuning. Ik kan mij niet herinneren, dat ik
tegen mijn oudere speelkameraadje over mijn moeder gesproken heb. Maar ik hoor
nog, hoe het grotere meisje tegen mij zei: “Nee, ze komt nooit terug”. Ik weet, dat
ik bleef zwijgen, maar ook, dat ik aan de waarheid van het gesproken woord niet
twijfelde. Het bleef bij mij en hechtte zich elk jaar dieper in mijn hart, maar reeds na
een jaar of tien begon ik het te voelen als iets wat niet alleen mijzelf, maar de mensen
betrof.’
Zijn vader zag Buber vanaf zijn negende jaar elk jaar, aangezien hij de zomer op
diens landgoed doorbracht. Buber leerde zijn vader hier kennen als iemand die het
ging ‘om het echte menselijk contact met de natuur, een actief en verantwoordelijk
contact’. Toen Buber veertien jaar oud was, verhuisde hij naar zijn vader en
stiefmoeder. Van de grootmoeder van Buber wordt gezegd, dat zij een vlijtige,
zorgzame vrouw was, met liefde voor het echte Woord, direct en vroom. Hiermee
heeft zij op Buber een sterke uit-
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werking gehad. De grootvader wordt soms als grootgrondbezitter, bezitter van
groeven en korenhandelaar omschreven, soms als bankdirecteur. In elk geval was
hij zeer vermogend en bovendien had hij grote invloed als voorzitter van de Joodse
kerkelijke gemeente in Lemberg en als leider van de in opkomst zijnde gegoede
Joodse burgerij. Belangrijker nog is dat deze Salomon Buber een groot Joods
geleerde was, die vrijwel onafgebroken met studie (‘lernen’) bezig was en daarnaast
nog veel publiceerde.
In Lemberg bezoekt Buber het Poolse gymnasium en in 1896 gaat hij in Wenen
filosofie studeren. In het assimilatieproces van die dagen raakt ook Buber
aanvankelijk los van het Jodendom. In 1897 gaat Buber naar Leipzig en twee jaar
later studeert hij verder in Zürich. Hier leert hij Paula Winkler kennen, een niet-Joodse
medestudente uit München, die vanaf 1901 zijn vrouw en grote steun zal worden
en blijven. Tussendoor verblijft Buber voor studie ook nog enkele malen in Berlijn.
In 1904 sluit Martin Buber zijn studie af met een promotie in de wijsbegeerte en
enige tijd later nog in de kunstgeschiedenis. Door de Dreyfus-affaire kwam het
sluimerend antisemitisme duidelijk aan het daglicht. In 1897

Het Chassidisme is een Joods-religieuze beweging in Oost-Europa in de
18e en ook nog in de 19e eeuw. In deze hernieuwde ontmoeting leerde
Buber de oer-geheimen kennen, welke in het Jodendom en de Joodse
literatuur bewaard waren gebleven. Hij leerde hoe het mens zijn als daad,
als taak, als wording moet worden opgevat en waarin a.h.w. meegeholpen
wordt de tegenstelling God-wereld-mens als geschiedenis te verzoenen.
De Chassidische literatuur bestaat vooral uit legenden en verhalen met
vaak een grote mate van diepzinnigheid. Om hiervan een korte, maar
gelijktijdig wezenlijke indruk te geven, laat ik nu een verhaaltje volgen,
dat Buber vertelt in zijn boekje De weg van de mens volgens de
Chassidische leer: ‘Op een der dagen van Chanuka-viering trad Rabbi
Nachum, een zoon van de rabbi van Rizin, onverwachts de school binnen
en trof, zoals in die dagen gebruikelijk, de leerlingen bij het damspel aan.
Toen zij de zaddik zagen binnentreden, schrokken zij en staakten het
spel. Hij echter knikte hen vriendelijk toe en vroeg: ‘Kent gij de regels van
het damspel?’ En daar er van verlegenheid geen woord over hun lippen
kwam, gaf hij hun zelf het antwoord: ‘Ik zal u de regels van het damspel
vertellen. De eerste is deze, dat men geen twee zetten tegelijk mag doen.
De tweede, dat men slechts vooruit en niet achteruit mag gaan. En ten
derde, dat, wie de overzijde heeft bereikt, mag gaan waarheen het hem
goeddunkt’. Wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, weet wat voor een
levensschat in dit verhaaltje verborgen zit. De Chassidische legenden en
verhalen zijn door Buber verzameld en bewerkt en zijn zo in onze historie
bewaard gebleven. Het voornaamste werk wordt gevormd door de
Erzählungen der Chassidim
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wordt in Basel het eerste Zionistencongres gehouden en in 1898 wordt Buber politiek
actief in de Zionistenbeweging. Het is ook het jaar dat hij Theodor Herzl leert kennen.
Reeds in 1899 gaat Buber hierin een wat eigen standpunt verwoorden, dat kortweg
hierop neerkomt, dat volgens hem het Zionisme minder een partijpolitieke,
nationalistische en staatkundige zaak dient te zijn en eerder een ‘levensbeschouwing’
en een zaak van levensgemeenschappen. Dit standpunt bewaart Buber tot het eind
van zijn leven, ook later in Israël, en mede hierdoor blijft Buber tot het eind van zijn
leven in het officiële Israël een wat geïsoleerde plaats innemen. In 1904 breekt
Buber met het Zionisme. Hij gaat een eigen weg van vooreerst een periode van
bezinning op het wezen van het Jodendom.
Deze periode duurt naar buiten toe tot 1913, wanneer zijn boekje Daniël verschijnt.
Buber bestudeert in de tussenliggende tijd het Chassidisme, waarmee hij overigens
in zijn jeugd bij zijn grootouders reeds kennisgemaakt had.
Daniël heeft als ondertitel ‘Gespräche von der Verwirklichung’. Hiervan zegt Buber
zelf, dat het inzicht in de relationeel-dialogische gemeenschapsidee en menselijke
omgang, waaraan hij zijn grote bekendheid te danken heeft, in dit boekje voor het
eerst tot uitdrukking gebracht wordt. Buber maakt hierin onderscheid tussen de
‘oriënterende, tot object makende grondhouding’ en de ‘realiserende, present
stellende grondhouding’. Deze onderscheiding komt overeen met de in het in 1923
verschenen Ich und Du voorkomende onderscheiding tussen de ik-het-relatie en
de ik-gij-relatie. Het is dit laatste boek, Ich und Du, dat Buber zijn grootste bekendheid
gegeven heeft. Het nu volgende citaat is de eerste alinea van dit boek (in de vertaling
van Kees Waaijman):
‘De wereld is de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding.
De houding van de mens is tweevoudig naar het tweevoud van de
grondwoorden die hij kan spreken.
De grondwoorden zijn niet alleenstaande woorden, maar woordparen.
Het ene grondwoord is het woordpaar ik-jij.
Het andere grondwoord is het woordpaar ik-het; waarbij, zonder
verandering van het grondwoord, het ook door een van de woorden hij
en zij vervangen kan worden.
Dus is ook het ik van de mens tweevoudig.
Want het ik van het grondwoord ik-jij is een ander dan dat van het
grondwoord ik-het’.
Behalve dat de werkelijkheid van de wereld werkelijk tweevoudig is naargelang de
houding van de mens, is er nog een relevant onderscheid door Buber in Ich und Du
weergegeven. Dat wat Buber ik-het noemt of ik-jij, is namelijk steeds een betrekking,
een verhouding tot iets. Wanneer dit iets in de drie door Buber onderscheiden
relatiesferen natuur, mens en geestelijke wezenheden verabsoluteerd wordt tot
ruimte- en tijdscategorieën, is het de
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het-wereld die hierin haar samenhang heeft. Daarentegen heeft de jij-wereld haar
samenhang in het eeuwige jij. En het eeuwige jij wordt als tegenwoordig (nabij)
ervaren doorheen en temidden van de gehele in de drie sferen onderscheiden
wereld-werkelijkheid. Met betrekking tot deze sferen betekent mens-zijn altijd ‘het
tegenoverstaande wezen zijn’, zo vat Buber zelf het kernpunt van zijn ervaringen
samen in de reeds genoemde Autobiografische Fragmenten. In zijn geschriften, en
met name in zijn dialogische geschriften, gaat het Buber steeds om de mens. Maar
niet om de mens als geïsoleerd en in de diepte tragisch wezen, maar om de mens
als een ik dat in betrekking staat als tegenoverstaand wezen tot God, de wereld en
de andere mens. ‘Voor de mens is het echter karakteristiek dat hij steeds weer besef
kan hebben van de ander als degene die tegenover hem staat en tegenover wie hij
zelf staat. Hij heeft besef van de ander als van iemand die vanuit een zelf-zijn tot
hem in relatie staat en tot wie hij vanuit zijn zelf-zijn in relatie staat. Krachtens dit
aan hem voorbehouden eigene is de mens niet als een alleen maar veelvoudiger
toegerust soort aan de soorten toegevoegd, maar is hij als een sfeer-apart in het
Zijn ingegaan. Want hier, en binnen datgene wat wij wereld noemen, alleen hier is
het, dat zich de ontmoeting van de een met de ander in de volle werkelijkheid
voltrekt’. (Uit: Autobiografische Fragmenten). Naast Ich und Du verschenen tot in
de vijftiger jaren nog verschillende andere Schriften zum Dialogischen Prinzip.
De dialogische filosofie van Buber is geen filosofie te noemen in de gangbare
betekenis van het woord. Het is ik-jij-ervaring en als filosofie gezien wordt zij tot het
gemaakt. Buber beschouwt zijn werk niet als een leer, maar als ‘tun’, als gesprek.
‘Ik heb geen leer, maar ik voer een gesprek’, zegt hij er zelf van. Daarmee ook blijft
deze dialogische periode, als men dit al zo noemen mag, verbonden met de eerdere
ervaringen m.b.t. de werkelijkheid uit het Chassidisme. Chassidisch gebed van Levi
Isaak van Berditschew:
‘Waarheen ik ook ga - jij!
Waar ik ook sta - jij!
Alleen maar jij, en weer jij
en altijd jij!
Jij! jij! jij!
Als het mij goed gaat - jij!
Als het mij pijn doet - jij!
Alleen maar jij en nog eens jij
en altijd jij!
Jij! jij! jij!
Hemel - jij; aarde - jij;
Boven - jij; beneden - jij;
Waarheen ik mij ook wend
aan ieder eind
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Alleen maar jij en nog eens jij
en altijd jij!
Jij! jij! jij!’
(vertaling: Kees Waaijman).

Hiermee zijn we toegekomen aan het derde gegeven waarover met betrekking tot
Martin Buber gesproken dient te worden, n.l. de Verdeutschung der Schrift, een
werk dat hij samen met Franz Rosenzweig begonnen is, maar dat hij na het op jonge
leeftijd overlijden van Rosenzweig in 1929 alleen voortgezet heeft. Tot 1962 heeft
Buber nog aan de ‘Verdeutschung’ van de Tenach gewerkt. Buber had Rosenzweig
leren kennen, nadat hij in 1915 vanuit Berlijn, waar hij tot dan toe gewoond had,
naar Heppenheim in de buurt van Frankfurt verhuisd was en in 1919 samen met
Rosenzweig betrokken geraakt was bij het ‘Freies Jüdische Lehrhaus’. De
‘Verdeutschung’ (let wel: het gaat niet om een vertaling zonder meer) was ingegeven
vanuit de ervaring dat het ‘leibhafte’ van de Hebreeuwse taal in de Westerse taal
verloren gaat als het om een meer letterlijke vertaling gaat. De Westerse
Bijbelvertalingen zijn - mede doordat het vertalingen vanuit het Grieks zijn - zeer
begripsmatig van aard en daarmee gaat de oorspronkelijke levende betrekking
verloren. Bovendien zijn zij weinig (hardop) ‘vertellend’. De gedachten aan de
Verdeutschung der Schrift waren al enkele jaren overwogen en in 1920 nog door
Rosenzweig als onmogelijk van de hand gewezen, toen in 1925 de destijds Berlijnse
en nu Heidelbergse uitgever Lambert Schneider met het openlijke verzoek ertoe
kwam. Buber en Rosenzweig aanvaardden diens verzoek. De ‘vertaling’ die zij
gemeenschappelijk begonnen zijn, wil niet zozeer gelezen, maar vooral als gesproken
Woord gehoord worden:
‘Mosche sprach zu Gott:
Da komme ich denn zu den Söhnen Jifsraels,
ich spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter schickt mich zu euch,
sie werden zu mir sprechen: Was ists um seinen Namen?
was spreche ich dann zu ihnen?
Gott sprach zu Mosche:
Ich werde dasein, als der ich dasein werde.
Und er sprach:
So solist du zu den Söhnen Jifsraels sprechen:
ICH BIN DA schickt mich zu euch’.
(Namen 3, 13-14; Exodus 3:13-14).

Vanaf 1923 is Martin Buber werkzaam aan de universiteit van Frankfurt am Main.
Enige jaren later wordt hij aan deze universiteit benoemd tot buitengewoon
hoogleraar in de godsdienstwetenschap en de ethiek. Daarnaast blijft Buber actief
in wat wij vormingswerk c.q. volkshogeschoolwerk zou-
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den noemen. En in dit kader is hij ook in Nederland nog werkzaam geweest. Dan
komt, na deze werkzame jaren in de steeds onrustiger wordende Weimar-republiek,
het jaar 1933. Buber verlaat, voordat zijn leerstoel hem ontnomen wordt, deze
vrijwillig. Nog enige jaren kan hij zich in Duitsland werpen op de taak om tot allen
die dit aangaat, speciaal tot het Joodse volk, te laten doordringen dat het vooral van
beslissende betekenis is hoe zij staan tegenover de daden van verschrikking en
onrecht die hun aangedaan worden en dat niet zozeer voor hen beslissend is wat
hun aan verschrikkingen en bewijzen van onrecht overkomt.
In een voordracht uit 1933 welke opgenomen is in de in 1936 (!) in Berlijn
uitgegeven bundel Die Stunde und die Erkenntnis zegt Buber: ‘Nicht aber sind wir
verloren, was immer geschehe, wenn wir erkennen, das über jenen Daseinswerten,
und zwar nicht etwa “n der Idee”, sondern ganz faktisch andere stehen, über der
Wahrung des Besitzes die Wahrung unseres eingeborenen Selbst, über der Treue
zum Beruf die Treue zu unserer Berufung, über der Verbundenheit mit dem Leben,
zuoberst, die Verbundenheit mit dem Unnennbaren, die Gebundenheit an dem
Bindenden, die echte Freiheit, der echte Dienst’.
Tot 1938 kan Buber dit heilzaam werk nog blijven doen. Dan moet hij uitwijken.
Buber vertrekt naar Jeruzalem, waar hij tot hoogleraar in de sociale filosofie wordt
benoemd. In 1948 maakt Buber de stichting van de staat Israël mee. Het is belangrijk
hier nog eens te memoreren dat Buber het Zionisme nooit als een
nationaal-staatkundige zaak gezien heeft, maar dat de weg van het Joodse volk als
verhouding gezien moet worden, in welke werkelijkheid wel het land, maar niet de
staat een allesoverheersende betekenis had. De gemeenschapsidee, zoals Buber
deze als gelijktijdig aan de objectieve werkelijkheid herkende, is niet direct aan de
staat gebonden.
De hier aangeduide problematiek is nog steeds een zeer actuele zaak. En niet
alleen voor Israël! Op de herdenking van de honderdste geboortedag van Martin
Buber op 8 februari j.l. in de aula van de Universiteit van Amsterdam heeft prof. dr.
J. Sperna Weiland erop gewezen hoe waardevol dit sociaal-politiek denken van
Buber is en op welke wijze Buber als socialist verstaan wil worden, terwijl tegelijkertijd
geconstateerd moet worden, dat wanneer de naam Buber valt, er praktisch altijd
een associatie is met diens Ich und Du. Sperna Weiland heeft het er dan ook op
gewaagd het boek Pfade in Utopia in het midden van de filosofie van Buber te
plaatsen. En hiermee, met deze verbinding met wat hem reeds vanaf zijn studietijd
bezig

1

In 1925 is hij gastspreker op een conferentie in de Internationale School van Wijsbegeerte in
Amersfoort, iets dat zich in 1933 en 1934 herhaalt. In 1947 ontving Buber een uitnodiging
van de Arbeidersgemeenschap in Bentveld en bezocht hij diverse steden in Nederland. Voor
verdere gegevens: Ter Herkenning, 6e jaargang, nr. 2, april 1978, blz. 34-37 (redactie).
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hield, is dan een vierde facet van het werk van Buber aangegeven, n.l. zijn
socialisme.
Werden de opvattingen van Buber in Israël niet altijd met evenveel gejuich
ontvangen, evenmin was dit het geval met de moedige daad van Buber om - vrij
kort na de oorlog alweer - contact met Duitsland op te nemen, zij het dat hij
vooralsnog de eerste tijd niet in het openbaar sprak. Naast Duitsland bezocht Buber
diverse andere Europese landen en ook de Verenigde Staten. In 1951 kreeg Buber
de Goetheprijs van de stad Hamburg. In 1953 de Vredesprijs van de Duitse
boekhandel. In Nederland ontving Buber 10 jaar later, in 1963, uit handen van Prins
Bernhard, de Erasmusprijs. Op 13 juni 1965 overleed Martin Buber te Jeruzalem.
Hier werd hij ook begraven.
Met de geneeskunde heeft Buber zich in thematische zin niet uitdrukkelijk
beziggehouden, stelde ik in de inleiding. Maar alleen al door de zaak zo te stellen
doen we Buber en de werkelijkheid waar het hem om gaat - en de tegelijkertijd ook
onze werkelijkheid is - onrecht aan. Het ging Buber niet om thematische zaken als
de filosofie, de theologie, de politiek of de geneeskunde. Waar het Buber wel om
ging was, in een tijd van crisis, te verwoorden en te verwerkelijken wat de essentie
is van de mens en het menselijk leven. Centraal staat: mens-zijn betekent het
tegenoverstaande wezen zijn. En dit t.o.v. drie eigen zijns-sferen: God, wereld en
de evenmens. Buber heeft zijn hele lange leven niets anders gedaan dan wijzen op
de genezende werking die uitgaat van de verwerkelijkende relatie tot welke
verantwoordelijkheid de mens geroepen wordt.
Bij Buber gaat het om de hoedanigheid van het menselijk leven en om de
levenswerkelijkheid zelf. Buber geeft aan dat het om een ‘faktisch’ aanwezige
gemeenschapsidee gaat. Elke thematische vooropstelling is dan ook reeds hierin
ondergeschikt en in feite hieraan gerelateerd. Dit gaat ook op voor de geneeskunde.
Ook in de geneeskunde is de werkelijkheid van het leven in het geding. En in het
voorgaande verhaal over Buber en zijn werk was impliciet bij voortduring de
geneeskunde en de genezende relatie aan de orde. En ieder kan dit ‘door zichzelf
heen’ nog eens laten doorklinken. Voor de arts is de andere mens altijd het tegenover
(hem) staande wezen. Hoe de arts dit ‘tegenover’ ook begripsmatig moge
interpreteren; de ander is er voorafgaand aan elke interpretatie. Als het
tegenoverstaande wezen doorbreekt de andere mens altijd het ziek-gericht,
probleemgericht en klachtengericht denken en handelen van de arts.
Boven het objectiverend, begripsmatig denken en handelen uit, zo zou men
kunnen zeggen, is er altijd de confrontatie met de andere ‘jij’, met wie er een
betrekking is - terzake van o.a. ziekten, problemen en klachten -, maar die
tegelijkertijd het geheel andere wezen is. Wanneer de arts dit niet ervaart en in deze
eigenlijke grond geen inzicht heeft, is en blijft zijn denken en handelen ‘monologisch’
van structuur. Hij gaat dan uit van ‘het eigen ik’ en de
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hierdoor veronderstelde logica der ervaren verschijnselen en de van hieruit toe te
passen kennis en kunde. De arts staat steeds opnieuw voor de keuze óf een zieke
nabij te zijn óf zich te richten op een verschijnsel dat dan dingmatig ziekte of probleem
heet en dat toevallig ook nog met een mens te maken heeft. Buber laat zich dan
door de concrete mens aanspreken: ‘Dieser Mensch ist nicht mein Gegenstand; ich
habe mit ihm zu tun bekommen’ (Uit: Zwiesprache). Ook de arts staat - met de door
Buber gebruikte term weergegeven - ‘dialogisch’ in het leven. Zo althans zou hij zijn
levenssituatie kunnen ervaren, opvatten en verwerkelijken.
Het woord ‘dialogisch’ heeft bij Buber niet alleen betrekking op de woordelijke
relatie tussen mensen, maar het leven zelf wordt dialogisch verstaan als
betrokkenheid op het ‘jij’ en dialogisch leven is antwoord op deze
werkelijkheidservaring. ‘Dialogisch Leben ist nicht eins in dem man viel mit Menschen
zu tun hat’, zegt Buber in Zwiesprache, ‘sondern eins, in dem man mit dem
Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat’. Buber geeft hiermee ook
een verwijzing naar wat werkelijk helen inhoudt, n.l. een onverkort zonder abstracties,
concreet ervaren van de ander. Eerst dit maakte de echte dialoog van ‘personale
Vergenwärtigung’ (uit Elemente des Zwischenmenschlichen) mogelijk. Het is verder
niet zo dat dit helend dialogisch leven door de mens opgevat mag worden als een
inhoudelijk nu al vaststaande bestemming. Ook dan wordt de concrete ander
geabstraheerd. Buber is geen theoloog. Hij is niet iemand die begripsmatig over
een God spreekt en daaruit een reeds door de mens te verwoorden invulling voor
een leven na de dood meent te moeten afleiden. Deze ‘restauratie’ van het menselijk
leven behoeft de geneeskunde niet. Buber waarschuwt juist tegen dergelijke
menselijke grensoverschrijdingen en tegen de manier waarop in deze zin de
levenswerkelijkheid gezien wordt. Hetgeen hij wel wil aangeven en hetgeen hem
bezighoudt is, dat God ‘ER’ in de woorden van Buber - er is en als nabijheid ervaren
kan worden.
Mens-zijn is betrokkenheid op het geschapene en door deze omgang heen wordt
de nabijheid van Hem ervaren. Juist deze derde dimensie, deze grondrelatie is
levend aanwezig in het tegenoverstaande ‘jij’ van de dialogische levenswerkelijkheid.
Het ervaren van het als relatie vooropgesteld zijn van de ander, juist als die geheel
andere en ‘leibhaft’ persoonlijk aan te spreken ‘jij’, wordt wel eens een tweede
Copernicaanse wending met betrekking tot het Westerse denken genoemd. Reeds
bij Ludwig Feuerbach was dit besef volgens Martin Buber, zij het onuitgewerkt,
aanwezig: ‘Feuerbach bedoelt n.l. de mens, die hij als het hoogste object der
wijsbegeerte beschouwt, niet de mens als individu doch de mens-met-de-mens: de
verbinding van Ik en Gij. De enkele mens op zichzelf, luidt het in Feuerbachs
aangehaalde programma, draagt het wezen van de mens niet in zich, niet in zich
als moreel noch als denkend wezen. Het wezen van de mens ligt besloten in de
gemeenschap, in de eenheid van mens en mens - een eenheid die echter gegrond
is
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op de realiteit van het onderscheid tussen Ik en Gij’ (uit: De vraag naar de mens).
En eveneens bij Feuerbach las Buber: ‘Die wahre Dialektik ist kein Monolog, des
einsamen Denkers mit sich selbst, sie ist ein Dialog zwischen Ich und Du’ (uit:
Zwiesprache). Buber is in die zin een waar antropoloog te noemen, die doorzien en
doorleefd heeft hoe de mens en het leven verstaan dienen te worden. En dit is een
besef dat in onze cultuur, d.w.z. sinds het begin van onze jaartelling niet of nauwelijks
aanwezig geweest is.
De crisis welke ook momenteel onze samenleving en ons leven zo sterk beroert,
zou wellicht in dit licht om nadere doordenking kunnen vragen. Ook de geneeskunde
is in deze ‘Westerse’ cultuur groot geworden en een vrucht van deze ‘boom der
kennis’. Ook zij verkeert in een crisis en is voortdurend op zoek naar de werkelijke
rechtvaardiging van haar handelen. Aangezien het geneeskundig handelen geen
andere grond kan hebben dan vanuit de bedoeling en de structuur van het concrete
menselijk leven ervaren en verstaan kan worden, is hetgeen Buber uitgesproken
heeft, ook relevant voor deze betrekking van mensen en Buber geeft aan hoe deze
verstaan en verwerkelijkt dient te worden.
Sommigen menen dat ook in de geneeskunde de grote betekenis van de
(arts-patiënt) relatie toch al lang gemeengoed geworden is. En dat er met name in
de huisartsgeneeskunde sprake is van een continuïteit in de relatie en van een
integrale benadering van de mens als somato-psycho-sociale eenheid. Dit is ook
zo, met alle goede kanten vandien. Maar toch wordt hier niet van de ander als de
geheel andere, van de concrete ‘jij’, als ‘Spoor van de Ander’ (Emmanuel Levinas)
uitgegaan, maar wordt geredeneerd vanuit de (huisarts) geneeskunde zelf. Ook
hier blijft de benadering ‘monologisch’, zoals ook in de zo juist gebruikte
begripsmatige formuleringen doorklinkt. De patiënt wordt in het algemeen als
somato-psycho-sociale entiteit opgevat en de eigen formulering en positie is dan
normerend voor de ander. Het tegenoverstaande ‘jij’ (das eingeborene Du') wordt
‘door de ander heen’ dan niet ervaren. Ook de ‘ontmoeting’ welke nogal eens
aangegaan wordt op de z.g. energie- of gevoelsdynamiek, zowel bij de arts als bij
de patiënt, beantwoordt niet aan de wordende werkelijkheid van het menselijk leven
waar Buber naar verwijst. Ook dit met elkaar bezig zijn, waarin het gesprek niet
louter informatie-overdracht is en wel een ervaring aanwezig is dat de mens niet
zonder relaties, contacten kan leven, is uiteindelijk nog een stomme, tot
sprakeloosheid leidende ervaring, een als dialoog verklede monoloog. Hoe ‘zuiver’
en ‘teder’ deze wederzijdse verleiding ook uitgewerkt en toegepast kan worden t.o.v.
elkaar. ‘Dialogisches Dasein empfängt auch in der aüssersten Verlassenheit eine
herbe und stärkende Ahnung der Reziprozität, monologisches wird auch in der
zärtlichsten Gemeinschaft nicht über die Umrisse des Selbst hinaustasten’ (uit:
Zwiesprache). De echte dialoog wordt begonnen doordat luisterend erkend wordt
dat de ander als relatie vooropstaat en niet dat de ander door de een vanuit en
terwille van het eigen
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zelf, begripsmatig gedacht en vooropgesteld wordt. Daardoor verwordt de mens tot
object, tot ding. En als zodanig was hij niet bedoeld.
Het gaat hier om een nauw luisterende zaak, waarbij het woord dialogisch of
dialoog niet zonder meer als interactie of relationeel gedrag of informatie-overdracht
tussen mensen verstaan mag worden. ‘Ich kenne dreierlei Dialog’, schrijft Martin
Buber in het reeds genoemde boekje Zwiesprache: ‘Ik ken drie soorten dialoog: de
echte - om het even of die met woorden of in stilzwijgen plaats vindt - waarin iedereen
die deelneemt de ander of de anderen in hun existentie en hun eigenaard werkelijk
bedoelt (te bereiken) en zich met zijn intentie tot hen richt, zodat er een werkelijke
wederkerigheid tussen hem en hen ontstaat; de technische dialoog, die alleen maar
door de behoefte naar zakelijk begrip wordt ingegeven; en de als dialoog vermomde
monoloog, waarin twee of meer in de ruimte bijeengekomen mensen langs wonderlijk
ingewikkelde omwegen ieder met zichzelf spreken en dan menen dat ze toch aan
2
de pijn van het op-elkaar-aangewezen-zijn worden ontrukt’.
Mij dunkt dat het niet te veel gezegd is dat het arts-patiënt gesprek zich in de
praktijk overwegend op het tweede niveau beweegt.
De arts gaat er dan vanuit tegenover een dingmatig iets te staan dat ziekte of
probleem heet. Wel kan, zoals reeds gezegd, binnen de echte dialoog, d.w.z. het
als dialoog verstane leven, binnen de ik-jij omgang met elkaar de het-wereld
thematisch opgenomen worden. Het ‘technische’ gesprek van arts en patiënt is
echter geen werkelijk gesprek (leven), geen ontmoeting van persoon tot persoon,
te noemen. En ook de hiervoor benodigde en aan te leren gesprekstechnische
vaardigheden hebben weinig of niets te maken met de ‘fundamentele werkelijkheid
der menselijke existentie van de mens-met-de-mens’. Ook voor het derde niveau
gaat dit op. In de arts-patiënt relatie mag zich dan momenteel wel een verschuiving
voordoen in de richting van een grotere aandacht voor de persoon van de patiënt,
zijn gevoelsbelevingen en zijn relatie tot zijn omgeving, toch blijft het de vraag of
met alle perspectief die deze verschuiving lijkt te bieden, het uiteindelijk niet om een
pseudo-dialoog gaat. In de verschuiving van het tweede naar het derde door Buber
onderscheiden niveau blijft het dan ook gaan om een monologische situatie, waarbij
het menselijk isolement veelal in de verleiding van de roes doorbroken lijkt te worden,
maar waarbij niet van een werkelijke dialoog

2

‘Den echten - gleichviel, geredeten oder geschwiegenen -, wo jeder der Teilnehmer den oder
die anderen in ihren Dasein und Sosein wirklich meint und sich ihnen in der Intention zuwendet,
dass lebendige Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen stifte; den technischen, der
lediglich von der Notdurft der sachlichen Verständigung eingegeben ist; und den dialogisch
verkleideten Monolog in dem zwei oder mehrere im Raum zusammengekommene Menschen
auf wunderlich verschlungenen Umwegen jeder mit sich selber reden und sich doch der Pein
des Aufeinanderangewiesenseins entrückt dünken’.
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als tegenwoordigheid van tegenoverstaande mensen sprake is.
Het zou relevant zijn in dit kader nog een en ander te zeggen over de inbreng
van de sociale wetenschappen in de geneeskunde en specifiek in de medische
opleiding. De omvang van dit artikel laat dit echter niet toe.
Martin Buber kan op het eerste gezicht en gehoor een wat onrealistisch en
romantisch aandoend taalgebruik hebben, maar men moet zich daardoor niet van
de wijs laten brengen wat ‘het gebeuren zelf’ betreft. De levenswerkelijkheid van de
op elkaar betrokken zijnde elementen God, wereld en mens, zoals de vriend en
tijdgenoot van Martin Buber, Franz Rosenzweig, het verwoordt, is bij Buber in
essentie, d.w.z. als dialoog, ter sprake. Menselijke woorden schieten altijd tekort en
lopen voortdurend het gevaar een vertekende weergave te zijn.
Buber heeft ervaren hoe vertekend in onze tijd de levenswerkelijkheid en de
bedoeling ervan opgevat worden. ‘In onze eeuw heeft de ik-het-relatie, tot een
reusachtige omvang opgeblazen, zich vrijwel onaangevochten het meesterschap
en de leiding aangematigd’ (uit: Godsverduistering). De crisis in onze samenleving
die ten diepste ‘de crisis van het vertrouwen’ is - aldus vat Buber in het zeer
lezenswaardige boek De vraag naar de mens deze crisis in een formule samen gaat ook de geneeskundige hulpverlening aan. Ook hier is de monologische
het-wereld - en dit niet alleen in medisch-technische zin, maar ook in de zin van
sociale verschijnselen - op grote schaal de architect geworden i.p.v. de helper.
‘Wanneer de wezens rondom iemand worden gezien en behandeld als voorwerpen
van waarneming, van bedenken, van benutten of van (let wel! J.R.) verzorgen of
aanmoedigen, dan spreekt er een ander ik, handelt er een ander ik, bestaat er een
ander ik, dan wanneer iemand met de totaliteit van zijn wezen tegenover een ander
wezen in wezensbetrekking tot hem treedt’ (uit: Godsverduistering).
Maar het zij tenslotte nogmaals verwoord: de echte dialoog komt eerst tot stand
als de mens, in welke beroepsmatige verschijningsvorm dan ook nader benoemd,
zich naar ‘jij’ toewendend, werkelijk diens presentie bedoelt.
‘Höre Jisraël:
Er unser Gott, ER einer’.
(Reden 6, 4-5; Deuteronomium 6:4-5).
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Jozef Peeters
tussen individualisme en gemeenschapskunst
Flor Bex en Jo F. Du Bois
In de loop van de maand oktober 1921 hield de Nederlandse kunstenaar en bezieler
van het avant-gardetijdschrift De Stijl, Theo van Doesburg, een lezing in het Koninklijk
Atheneum te Antwerpen. Een onvergetelijke avond: wat in de Vlaamse metropool
aan artistieke vernieuwing en eigentijdse sensibilteit onder kunstenaars leefde, vond
in Van Doesburgs woorden een kernachtige en richtinggevende formulering. De
lezing had de uitwerking van een katalysatieproces. Michel Seuphor, tot dan toe
vrijwel uitsluitend literair geïnteresseerd, ontdekte er zijn plastische roeping. Anderen,
die zich min of meer van elk subjectivisme en expressionisme hadden afgewend,
wisten zich plots in hun zoeken en maatschappelijk geëngageerdzijn bevestigd. De
man die van Doesburg had uitgenodigd, in het kader van de vele initiatieven die
door de Kring Moderne Kunst te Antwerpen werden genomen, was de
zesentwintigjarige Jozef Peeters.
De grote overzichtstentoonstelling die tijdens deze zomermaanden in het Antwerps
Internationaal Cultureel Centrum I.C.C. wordt ingericht, biedt een welkome
gelegenheid om de figuur, het oeuvre en de vernieuwende ideeën van Jozef Peeters
1
kort voor te stellen en te belichten.
Jozef Peeters werd te Antwerpen geboren op 24 juli 1895 in een kleinburgerlijk
gezin. Op negenjarige leeftijd volgde hij avondlessen aan de Koninklijke Akademie
van zijn geboortestad en vijf jaar later schreef hij zich in voor de dagcursussen.
Eigengereid en zelfstandig als hij was kon hij zich moeilijk aan de regels van een
klassieke opleiding onderwerpen: ‘(ik) werd tegen mijn zin in naar school gebracht
op 5½ jaar waar ik meestal door onhandige pedagogen ontzenuwd werd. Resultaat:
zwakte. Het was me toen onmogelijk iets te leren en ik was stelselmatig gedurende
heel mijn schooltijd een inferieur leerling zodat ik aan mezelf, volwassen zijnde, de
elemen-

1

I.C.C., Meir 50, van 1 juli tot 3 sept., dagelijks van 10 tot 17 u. - Ter gelegenheid van deze
tentoonstelling verscheen een uitgebreide monografie over J.P. met als bijvoegsel een
heruitgave van de map 28 linos 1922. Woorden vooraf van Michel Seuphor en Paul De Vree,
inleiding Flor Bex, biografie-chronologie, bibliografie, referenties en teksten van J.P. uit de
jaren twintig (BF. 1.200). De inleiding van F. Bex werd mij door de auteur vrij ter beschikking
gesteld. Zijn tekst werd voor STREVEN gevoelig ingekort en omgewerkt (J.F. Du Bois).
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tairste schoolwetenschap moest leren’. Zelfs de lessen aan de Akademie spijbelde
hij geregeld en toen hij bij het uitbreken van Wereldoorlog I definitief een eind maakte
aan de studietijd, was dit alleen maar een openlijk erkennen van een feitelijke
toestand. Peeters volgde reeds lang, en bewust, zijn eigen weg: ‘In de beide laatste
akademiejaren begon ik mijn lijn te verstrakken uit een instinktmatig gevoel tegenover
3
het vlak waarop te tekenen of te schilderen viel’. Zo wendde hij zich van het
akademisme en het expressionisme af en ontwikkelde zijn werk zich naar het
abstract, geometrisch constructivisme.
Rond 1915-1916 ontstonden een reeks symbolische werken waarvan de oorsprong
dient gezocht te worden in de theosofische overtuigingen van Jozef Peeters. Uit
zijn notities blijkt dat hij reeds vroeg interesse had voor de mythologieën. In zijn
bibliotheek vonden wij, naast een aantal publikaties over spiritisme, occultisme,
magnetisme en oosterse godsdiensten (w.o. de Upanishads, editie 1908), talrijke
uitgaven van de toenmalige theosofische genootschappen.
In een tijd waarin de idealen diep geschokt werden door de
oorlogsomstandigheden en waarin een hele beschavingswereld ineenstortte, was
het voor Peeters een dwingende noodzaak naar vaste, hogere waarden te zoeken.
Idealisme, sociale betrokkenheid, een inherent gevoel voor niet-confessionele
religiositeit, en daartegenover een sterke eigenzinnigheid en een bijna overdreven
geloof in zichzelf, zijn de stuwende constanten gebleven en hebben in grote mate
zijn latere activiteiten en familieleven bepaald. In de mystiek-filosofische
wereldbeschouwing van de theosofie vond Peeters de geestelijke basis en ruimte
waardoor hij tot zichzelf kon komen. De theosofie berust immers op een zoeken
naar waarheid dank zij de rede en het verstand dat over een volkomen vrijheid moet
beschikken, terwijl de ondogmatische mystiek van brahmanisme en boeddhisme
die erin verwerkt is, de meeste religieuze betrachtingen van de mens wil
beantwoorden. Dit blijkt uit de doelstellingen van het Theosofisch Genootschap
waarvan Peeters, zoals zijn latere echtgenote waarschijnlijk ook, lid was. We citeren:
1. Het vormen van een kern van algemene broederschap der mensheid zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht, stand of kleur. 2. de vergelijkende studie van
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap aan te moedigen. 3. de onverklaarbare
4
wetten der natuur en de sluimerende krachten in de mens te onderzoeken. Ook
Piet Mondriaan was lange tijd lid van het Nederlands Theosofisch Genootschap,
geboeid als hij werd door de mystiek-wijsgerige theorieën van de

2
3
4

Brief aan Maurice Casteels, 8 oktober 1922 - De stijl van J.P. is door gebrek aan degelijke
vorming altijd stuntelig gebleven. Wat duidelijk tot uiting komt in al de hier geciteerde teksten.
Autobiografie - manuscript 1958, Fonds G. Peeters, pp. 1-3.
Standregels van de Theosofische Vereniging - Antwerpsche Tak, 1 augustus 1908.
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ex-priester Dr. Schoemakers. Schoemakers' boeken Het Nieuwe Wereldbeeld (1915)
en Beginselen der Beeldende Wiskunde (1916) behoorden tot Mondriaans geliefde
lectuur. Zoals enkele jaren later Peeters, evolueerde Mondriaan tijdens de
oorlogsjaren naar een geometrische abstractie. In zijn tot het uiterste gereduceerde
mathematische vormentaal, beperkt tot verticale en horizontale lijnen en primaire
kleuren, is steeds een diepere symboliek aanwezig die door theosofische
beschouwingen verantwoord werd. Het oeuvre van Peeters evolueerde in 1918
langs het Futurisme naar de abstractie, om vanaf 1920 uitsluitend
geometrisch-constructief te worden. Toch zal het zich, vooral om ethische redenen,
kunnen aansluiten bij de bestrevingen van Piet Mondriaan en de Nederlandse Stijl.
Op 14 september 1918 besluiten enkele jonge kunstenaars en architecten te
Antwerpen de Kring Moderne Kunst op te richten. De groep wou een eigen,
onafhankelijke stijl ontwikkelen en die propageren door middel van tentoonstellingen,
voordrachten en congressen. Secretaris van de Kring was Jozef Peeters. Binnen
deze organisatie stichtte hij in februari 1921 de Kunstenaarsraad. Een van zijn
uitgangspunten was dat de plastische kunsten een belangrijke functie in de
maatschappij dienden te bekleden. Vanaf 1918 onderhield Peeters een drukke
briefwisseling met buitenlandse kunstenaars. Na het grote succes van het 1e Congres
voor Moderne Kunst te Antwerpen verbleef hij in de zomer van 1921 te Parijs. Hij
ontmoette er alle vooraanstaande kunstenaars. De stad schijnt meer indruk op hem
te hebben gemaakt dan het werk van de kunstenaars en de snobistische artistieke
kringen. ‘De opvattingen van Gris en Leger en heel de kring die rond Angibault en
1a baronne d'Eutingem hing, bracht mij niets bij... 1e Douanier Rousseau een
curiosum... Picasso leek me aartsdom en de hele bende gedroeg zich als mensen
volledig verstrikt in kunstpolitiek... Het was me duidelijk dat er essentieel onderscheid
5
bestaat tussen al die latijnen en iemand uit het noorden’.
Het 2e Congres van de Kring Moderne Kunst ging door te Antwerpen in januari
1922 en in augustus van hetzelfde jaar kwam het 3e Congres aan de beurt, ditmaal
te Brugge. Tijdens deze congressen verdedigde Peeters zijn gemeenschapskunst
en zette hij in verschillende lezingen zijn ideeën uiteen over plastiek en de rol van
de kunstenaar in de maatschappij.
Inmiddels was hij op aanvraag van Michel Seuphor co-directeur geworden van
Het Overzicht, aanvankelijk een literair tijdschrift dat onder impuls van Peeters veel
meer aandacht ging besteden aan de internationale abstracte kunst. De nieuwe
co-directeur nam contacten op met alle vooruitstrevende kunstenaars en tijdschriften
in Europa. Hij beijverde zich ook om de Belgische avant-garde buiten de
landsgrenzen te propageren. Tijdens de kerst-

5

Autobiografie - manuscript 1958, p. 5.
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vakantie 1922 reisden Peeters en Seuphor naar Berlijn waar ze o.m. Moholy-Nagy,
Lissitzky, Kandinsky en Marinetti ontmoetten. In februari 1925 verscheen het laatste
nummer van Het Overzicht. Een maand later vertrok Seuphor naar Frankrijk waar
hij zich definitief vestigde. Begin 1925 zocht Jozef Peeters naar mogelijkheden om
een nieuw tijdschrift te beginnen. Tenslotte vond hij de nodige financiële steun bij
Edgar Du Perron (Duco Perkens) die reeds aan Het Overzicht had meegewerkt.
Samen stichtten zij, in bijzijn van Paul Van Ostaijen, De Driehoek. Het tijdschrift had
niet meer de grootse allures van Het Overzicht - het verscheen op vier pagina's in
een bescheiden oplage van 500 exemplaren - maar het bood Peeters opnieuw een
tribune om met overtuiging de constructivistische kunst te propageren. Er verschenen
10 afleveringen tussen april 1925 en januari 1926. Bovendien ook acht letterkundige
Cahiers van De Driehoek en vijf series van telkens zes postkaarten met werk van
Servranckx, Leonard, Karel Maes, M. Gaspard en Peeters zelf.
Het artistiek denken van Jozef Peeters - dat natuurlijk zijn meest zuivere
uitdrukking vindt in het plastisch oeuvre zelf - is er op gericht een synthese te
bewerken tussen de persoonlijke problematiek van de kunstenaar die als individu
een plastisch verantwoorde vormgeving nastreeft, en zijn sociale verbondenheid
anderzijds, die hem ertoe drijft een opbouwende rol te bekleden in de maatschappij.
Zijn inzichten blijven nauw verwant met wat destijds in andere avantgarde kringen
leefde - De Stijl in Nederland, het Bauhaus in Weimar - maar vertonen niettemin
een persoonlijke benadering van wat de nieuwe kunst in een vernieuwde
maatschappij zijn moet. Wij willen hier zijn gedachten, door Peeters in lezingen en
tijdschriftenbijdragen verdedigd, enigermate samenvatten.
Vanaf de eerste publikatie in Het Overzicht zet hij zich fel af tegen alle -ismen
waarvan hij nochtans het belang erkent als wegbereiders van de nieuwe kunst.
Hiertegenover stelt hij in een utopisch humanitair elan zijn gemeenschapskunst die
mede een nieuwe ideale maatschappij wil verwezenlijken. Die veranderde
maatschappij en de algemene culturele context bepalen zijn nieuwe kunstvorm. ‘De
oorzaken van die nieuwe beeldingswijze liggen in een verandering van opvatting
van de wereldorde... De tegenwoordige kunstrichtingen staan in oppositie met de
losbandigheid der vroegere, en tegen het werken uit louter genot... De toekomstige
nieuwe stijl door ons werk bevestigd, is een afbreken van de oude bestaande stijl,
6
zijn schoonheidsbegrip en zijn verdorde stelsels’.
Met verdorde stelsels bedoelt Peeters zowel het esthetiserende subjectivisme
van de 19e eeuwse bourgeoiskunst als de driedimensionele stijl die de westerse
kunst sinds de renaissance beoefent. In zijn lezing Inleiding tot de

6

Over Plastiek, (20.01.1922) in Vlaamsche Arbeid, jg. 12, nr. 7-8, juli-augustus 1922, pp.
278-279.
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1. Jozef Peeters, 9 mei 1958 (foto G. Verwimp)
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2. J. Peeters, Kaki of Soldatentoestand - 1920 (Verz. Steynert, foto F. Tas)

3. J. Peeters - Pastelcompositie - 1925 (Verz. Verhoeven, foto F. Tas)
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4. J. Peeters, Compositie Stemming '56 (Verz. Martin Peeters, Foto F. Tas)

5. J. Peeters - Compositie 1957 (Verz. Martin Peeters, foto F. Tas)
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6. J. Peeters, Ontwerp stoel Michielsens (foto B. Urban)

7. J. Peeters, Lino, uit. 1922.

Streven. Jaargang 31

997

Moderne Plastiek verdedigt hij het twee-dimensionele als zuivere plastiek en noemt
hij de derde dimensie ‘een erreur’, een verloochenen van de echte plastisch-picturale
waarden. ‘Laat ons nu opmerken dat geen kunstperiode vóór de renaissance aan
de mogelijkheid van een begoocheling van het drie-dimensionale op het
tweedimensionale over te brengen, gedacht had. Dat aldus de renaissance die een
uitloper was van het begrip waarmede de christene dampkring vertrokken was, de
7
eerste is die aan de grote traditie der plastiek loog’.
De terugkeer naar de twee-dimensionele vormgeving toont duidelijk aan waarom
Peeters voor het geometrisch constructivisme opteerde. ‘Het compleet plastisch
beeld is een streng bepaald geheel... een constructie... onze plastiek heeft geen
inhoud maar is uitsluitend een opdrijven der geometrische kleurvlakken, door
8
benutting van de eigen mogelijkheden van het gebruikte materiaal’.
Dat deze plastiek geen inhoud heeft, betekent dat ze niet figuratief is, geen
af-beelding van een natuurgegeven. ‘Wij beelden met de mogelijkheden die de
geometrale figuren ons bieden zonder enige inmenging van literaire of symbolische
9
inhoud...’. Peeters heeft dit zelf als volgt verduidelijkt: ‘Wij kennen sensitief de
invloed van kleurenvlak en lijn op de toeschouwer. Deze voeren wij door tot hun
hoogste aangrijpingsmomenten, als voorbeeld neem ik de rust van de rechte hoek,
10
de spanning van de boog en de omsluiting van de cirkel’.
Vanzelfsprekend werd Peeters' ontwikkeling naar de zuivere beelding vanaf 1918
in grote mate beïnvloed door De Stijl-beweging in Nederland, in het bijzonder door
de geschriften van Theo van Doesburg. En ook door W. Kandinsky die het plastisch
en geestelijk vermogen van geometrische vormen en kleuren vanaf 1912 had
verdedigd.
Toch werd Peeters nooit in de groep van De Stijl geïntegreerd. Hier heeft natuurlijk
een zeker wantrouwen tegenover de persoon van Van Doesburg meegespeeld,
maar de verklaring dient vooral gezocht in het feit dat Peeters de plastische ascese
van Piet Mondriaan te beperkend vond. ‘Ik blijf bij mijn begrip dat horizontaal-verticaal
slechts een beeldingsmiddel is, dat het daarom geen rust geeft en dat de kleur op
11
een gelijk vlak houden een inbreuk doet op de eigenschap van de kleur zelf’. ‘Doch
wanneer wij het werk (van Mondriaan) beschouwen en steeds hetzelfde
beeldingsprincipe ondervinden, gesteund op het horizontaal en het verticaal, wordt
zulke werkwijze een stelsel... Wij stellen daartegenover het gebruik van eender welk
geome-

7
8
9
10
11

Inleiding tot de Moderne Plastiek, in Het Overzicht, nr. 11-12, sept. 1922, p. 93.
Over Plastiek, o.c., p. 280.
Gemeenschapskunst, in Het Overzicht, nr. 9-10, dec. 1921, p. 80.
Over Plastiek, o.c., p. 280.
Autobiografie - manuscript 1958, p. 9.
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traal constructief princiep’. Zo staan de meer sensibele Vlaming en de
calvinistisch-gestrenge Nederlander binnen het wordend Constructivisme aan mekaar
geopponeerd.
Vanuit deze premissen ontwikkelde Peeters zijn ideeën over de
gemeenschapskunst. Zij impliceert naast de twee-dimensionele vormgeving, een
uitgesproken afwijzen van de individuele belijdeniskunst waarvan het oeuvre van
Vincent van Gogh wel het meest dramatisch geladen voorbeeld is. ‘Ons werk dringt
niets op aan de toeschouwer. Hij hoeft niet op onze persoonlijke aangelegenheden
in te gaan wanneer hij van ons beeld geniet. Ons werk is compleet op zichzelf, door
zichzelf zonder commentaar, daar het een wereld is op zichzelf... Hieruit vloeit voort
dat ons werk te genieten is door de breedst mogelijke kring van toeschouwers... De
toeschouwer staat voor een complete aldus logische schepping en kan er als individu
13
vrij van genieten’. De gemeenschapskunst ontstaat door een ontkoppeling: het
kunstwerk komt totaal los te staan van elk individueel drama, van elk subjectief
verhaal over de kunstenaar zelf. Blijft alleen over het kunstwerk zelf, onafhankelijk,
en zijn waarde ontlenend aan de harmonie van de kleuren en de vlakken die zo
opgebouwd zijn op het vlak, zo ge-construeerd, dat het geheel een volledig
zelfstandig bestaan kan leiden. Daardoor wordt het voor alle mensen, voor de ganse
gemeenschap toegankelijk.
Ondanks zijn links humanitair-sociale ingesteldheid blijft hij overtuigd van de
uitzonderlijke mogelijkheden van de individuele kunstenaar en van de rol die hij te
vervullen heeft. ‘De voorboden van de internationale kunstenaars-gevoeligheid is
14
steeds de gevoeligheid der massa vooruitgelopen’. Peeters stak zijn zelfbewustheid
niet onder stoelen of banken. ‘Vlaanderen kan nu het feit boeken dat het met de
gemeenschapskunst op de eerste rang staat in de ontwikkeling der plastiek uit reden
dat deze richting gevoerd wordt door twee plastiekers Karel Maes en Jozef Peeters
15
of ikzelf’.
Peeters' ideaal kan dus best omschreven worden als de synthese tussen de
volledige individuele vrijheid van de kunstenaar en de noden van de collectivistische
samenleving. ‘De massa kan zichzelf niet uiten daarom is er de kunstenaar... De
kunstenaars zijn de enige personen die met recht de omgeving van de massa kunnen
herzien. Hun werk staat borg voor de nieuwe visie... De vrijheid van de kunstenaar
sluit samenhorig verband van individu en massa niet uit... De steden zullen beelden
hebben die getuigen van menselijke waardigheid in plaats van roofdieren die wijzen
op roemzuchtige daden of humaan geklets in het voordeel van de demagogie van
de tegenwoordige heersers... Het ware gewenst dat de kunstprodukten anoniem

12
13
14
15

Over Plastiek, o.c., p. 282.
Over Plastiek, o.c., p. 283.
Het Futurisme, in Het Overzicht, nr. 13, nov. 1922, p. 9.
Gemeenschapskunst, o.c., p. 79.
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werden ter bestrijding van kunsthandel en journalisme’.
Peeters was ervan overtuigd dat alle kunstvormen hun eenheid vinden binnen
het kader van de architectuur zoals dat ook de bedoeling was van het Bauhaus te
Weimar. Typerend is het dat Peeters reeds vanaf 1918 vooral met architecten in
binnen- en buitenland contacten onderhield. De samenwerking tussen plastische
kunstenaars en architecten omschreef hij als volgt: ‘De schilder zal vlakken van
kleur in de ruimte uitvoeren tot voldragen spanningen. Hij betracht met de kleuren
van materiaal woonruimten tot een harmonisch geheel te vormen. De ruimten zullen
harmonisch zijn wanneer ze volgens het ritme van de kleur en de lijn voldoen zowel
17
aan de maatschappelijke als aan de geestelijke behoeften van ons bestaan’. Zo
mondt de gemeenschapskunst uit in een ordening van de ruimte en een humanisering
van het hele leefmilieu. Zijn gemeenschapskunst is handelend, transformerend,
sociaal gericht. Wij kunnen dit met twee voorbeelden illustreren: in de plastische
kunsten vermelden we zijn lino's; in de opbouw van het leefmilieu zijn
meubelontwerpen.
In de jaren twintig snijdt Peeters een groot aantal lino's die als illustraties in
verscheidene tijdschriften verschijnen. Zelf geeft hij in eigen beheer twee mappen
lino's uit (zes lino's in 1921, acht in 1922) die tot in het buitenland groot succes
kenden. Lino's zijn multipliceerbaar, zodat vele mensen zich deze kunstwerken
kunnen aanschaffen, en heel wat tijdschriften deze goedkope illustraties kunnen
reproduceren en aan hun publikaties een eigentijdse vorm kunnen geven.
Ook op het gebied van de toegepaste kunst is Jozef Peeters zeer actief geweest
want hij wenste de kunst op verantwoorde wijze te integreren in het dagelijkse leven.
De idealen van het Bauhaus waren hem natuurlijk niet vreemd. Hij beperkt deze
activiteit niet tot de vormgeving van diverse objecten. Vanaf 1923 ontwerpt hij op
bestelling ganse interieurs. Zijn eigen woonst had hij zo door kunst tot een nieuw
leefmilieu omgeschapen. Zelf heeft hij dat interieur in één van zijn laatste
schilderwerken uitgebeeld, waaruit meteen blijken kan dat Peeters ondanks zijn
gestrenge ideeën over zuivere beelding toch van een objectief, natuurlijk gegeven
uitging om zo door abstrahering tot een geometrisch-constructivistisch werk te
komen.
Ook de meubelontwerpen ontstonden op dezelfde rationele en concrete basis als
het geschilderde oeuvre. De basistekening van de vormgeving is
mathematisch-geometrisch uitgewerkt op een geruit vlak, meestal een vierkant.
Voor de uitvoering houdt Peeters zich uitsluitend aan de eigenschappen van het
gebruikte materiaal en hij verliest nooit uit het oog waar het meubel voor dienen
moet.
Naar het einde van 1926 veranderen de levensomstandigheden van zijn ge-
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zin. Er zijn twee kinderen geboren, Martin en Godelieve. Jozef Peeters gaat zich
plichtsgetrouw wijden aan de opvoeding van zijn kinderen en de verzorging van zijn
verlamde vrouw. Het lijkt niet onmogelijk dat een zekere moedeloosheid ook Peeters
als kunstenaar heeft aangetast. In Vlaanderen was het expressionisme de grote
vedette en bleek er steeds minder belangstelling voor de constructivistische
avant-garde te bestaan. In het buitenland had voor het surrealisme de verdere
uitbloei van de niet-figuratieve kunst afgeremd. Seuphor had Antwerpen verlaten
voor Parijs omdat hij zich in Vlaanderen onbegrepen wist. Maes vernietigde een
groot deel van zijn eigen oeuvre. Peeters zweeg. Pas na de tweede wereldoorlog,
toen het constructivisme, meer dan ooit levend, opnieuw aan bod kwam, en een
nieuwe generatie kunstenaars zich voor hun voorlopers interesseerden, kwam bij
Peeters de oude scheppingsdrift weer boven. Zijn echtgenote was in 1955 overleden.
Het oude atelier werd opnieuw ingericht en vanaf 1957 schilderde hij weer
constructivistische werken. In Antwerpen komt er weer een intense artistieke activiteit
op gang. Het is de periode van G.58 (waarvan Peeters erelid wordt) en de
tentoonstellingen in het Hessenhuis. In 1960 wordt daar een overzichtstentoonstelling
van zijn oeuvre voorbereid. Een plotse dood stelt een einde aan de grootste come
back van één der belangrijkste kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw in
Vlaanderen. Want door zijn aanvoelen dat het subjectivisme van de bourgeoiscultuur
achterhaald was, door zijn scherpe inzichten in de betekenis van de
Gemeenschapskunst, door zijn synthetische visie op de ruimtelijke ordening en de
daaraan verbonden geestelijke noden van de hedendaagse mens, is hij een
voorbereider geweest van wat nu door iedereen als vanzelfsprekend wordt aanvaard.
In die zin heeft Jozef Peeters een persoonlijke en bewonderenswaardige bijdrage
geleverd voor de Moderne Kunst in Europa.

Streven. Jaargang 31

1001

Andrew Young: Afrika en Amerika
Conor Cruise O'Brien
Andrew Young, de man die door President Carter werd benoemd tot ambassadeur
en vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de United Nations, heeft zich in
korte tijd tot een buitengewoon gezaghebbende figuur ontwikkeld in het probleemveld
van de ontmoeting tussen Afrika en Amerika. Men kan veilig stellen, dat hij in Afrika
door de Afrikaanse leiders meer wordt gerespecteerd dan nauwelijks enige andere
Amerikaan en zeker welke zwarte Amerikaan ook ooit vóór hem.
Afrikanen en vooral invloedrijke Afrikanen hebben altijd de neiging vertoond
laatdunkend op de Amerikaanse neger neer te zien, omdat zij van slaven afstamden,
die wellicht door hún voorvaderen waren verkocht, óf omdat zij de zuiverheid van
hun ras niet behielden, óf omdat zij merendeels arm waren en ongeletterd en omdat
zij, áls zij zich in ontwikkeling en welstand hadden opgewerkt, zich maar al te
gemakkelijk lieten gebruiken als spreekbuis voor de blanken, soms over Afrikaanse
aangelegenheden, waarin zij geen enkel recht van spreken hadden.
Andrew Young verstaat de kunst om dit soort nare associaties te verdrijven. Hij
straalt vertrouwen uit en intelligentie, aangemaakt met een tikkeltje arrogantie,
waarvan hij zich aangenaam bewust is. Hij is een vlot en geestig spreker en hij weet
precies hoe hij zodanig indiscreet kan zijn dat het altijd in zijn voordeel uitvalt. Hij
kan, als hem dat zint, enorm grote charme tentoonspreiden. Hij heeft President
Nyerere - zelf ook iemand die de kunst verstaat - weten te charmeren; een prestatie
van grote politieke betekenis, gezien de scherpe ideologische tegenstelling tussen
Nyerere en hem.
Onder de Amerikaanse negers heeft hij vanzelfsprekend vijanden; zijn kwaliteiten
en alles wat hij heeft bereikt, hebben uiteraard gevoelens van naijver opgewekt die
hij met zijn stijl en zijn manier van optreden niet kan ontwapenen. Maar het aantal
van zijn bewonderaars en zelfs van zijn vereerders moet altijd nog dat van zijn
vijanden overtreffen. Hij vormt een sterk en levend symbool van hoe ver de negers
het vandaag de dag in de Verenigde Staten hebben gebracht; er moeten in Amerika
wel een héél groot aantal zwarte Mamma's leven die vurig hopen dat hun zoon het
nog eens net zover zal brengen als Andrew Young.
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Enige tijd geleden heb ik Andrew Young in Washington bezig gezien in een
vergadering van werkers in de gezondheids-, de onderwijs- en de welvaartssector.
Meer dan de helft van zijn gehoor bestond uit negers en al degenen die hem vragen
stelden, waren zwarten. Hij sprak zonder enige moeite zonder enige aantekening
te raadplegen. Zoveel te meer aantekeningen maakte ik - meer dan ik mij herinner
ooit op een openbare vergadering te hebben neergeschreven.
Mijn eerste notitie betrof het binnenkomen van de spreker en luidde: ‘Staande ovatie.
Lichte geeuw’.
Die lichte geeuw, was Young zelf. Het effect was niet kwetsend; het deed
integendeel enigszins vertederend aan.
Een vrouw die op het podium naast hem stond, reageerde met een gebaar alsof
zij dat geeuwtje in doofstommentaal wilde omzetten en ook dat werkte in Youngs
voordeel.
Young begon met zijn critici op de korrel te nemen - met name diegenen die hem
verweten dat hij, eenmaal op zo'n hoge diplomatieke post beland, zich niets meer
aantrok van de negergemeenschap in zijn eigen land. Dat zag men verkeerd, zei
hij. Binnenlandse problemen hingen nu eenmaal nauw samen met de internationale
situatie. Een crisis bijvoorbeeld in het Midden-Oosten had een schadelijke invloed
op de Amerikaanse economie en die schadelijke invloed ondervonden de negers altijd de laatsten om aangenomen en de eersten om ontslagen te worden - het
zwaarst. President Carter had ‘een nieuw klimaat’ geschapen in de buitenlandse
politiek. Tot zijn ambtsaanvaarding was die politiek Oost-West georiënteerd geweest,
sterk beïnvloed door vrees voor het communisme.
Onder het nieuwe bestel zouden de Amerikanen zich meer bewust moeten leren
worden van het feit dat het vrije ondernemerschap ‘dat systeem van ons’, in zichzelf
aantrekkelijk is. De Afrikanen zijn er al door geboeid. Op de kruising van de Jomo
Kenyatta Avenue en de Uhuru-Avenue in Nairobi zag ik een lichtreclame: ‘Kentucky
Fried chicken’. In Angola bekent de regering zich tot het marxisme, maar het is de
Amerikaanse oliemaatschappij Gulf die voor haar de olie uit de grond haalt. De
Tanzani-spoorlijn werd wel door de Chinezen aangelegd, maar vervoert voornamelijk
goederen uit het Westen.
Het beste beleid dat men tegenover Afrika kan voeren, is: die krachten van het
vrije ondernemerschap maar rustig aan het werk laten, zich niet te druk maken over
het communisme en duidelijk laten merken dat Amerika sympathiek staat tegenover
het Afrikaanse nationalisme. Carter is deze politieke koers ingeslagen en heeft
daarmee ‘het respect gewonnen van de front-lijn-Presidenten’ - dat zijn Kenneth
Kaunda, Julius Nyerere en Samora Machel. Deze drie zijn ervan overtuigd dat
Carters beleid precies die lijn volgt die
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Amerika naar hun mening altijd zou moeten volgen.
Na deze uiteenzetting over het buitenlands beleid kwam Young tot de binnenlandse
politiek. Aanvankelijk stelde hij zich daarbij op in de verdediging met de verzekering
dat President Carters bezuinigingen ‘niet in het vlees van de armen zouden snijden’
‘met dat bezuinigingsbeleid hebben jullie je akkoord verklaard’ (door op Carter te
stemmen). Zij raken de armsten van de armen niet. Maatregelen in hun voordeel
worden gehandhaafd. Meer op zijn gemak leek Young toen hij begon over Carters
houding tegenover de negers toen hij nog Gouverneur van Georgia was. Veel praatte
Carter daar niet over, maar ging rustig en onopvallend zijn gang met het gevolg dat
de vroeger lelie-blanke hoofdstad van Georgia zich geleidelijk vulde met zwarten.
Misschien zou hij daardoor zijn kans hebben verspeeld om nog eens als Gouverneur
van Georgia te worden gekozen.
‘Maar dat probleem hebben wij opgelost door... eh...’.
Nog voordat Young zijn zin kon afmaken, bulderde de zaal van het lachen. Hij
eindigde zijn betoog met de zin: ‘Wij waren protest. Nu zijn wij hét’.
Na een tweede staande ovatie volgden de vragen. Eerst een voor-verwarmertje
over de kritische commentaren van de pers op Youngs indiscreties. Die vraag
beantwoordde hij grootmoedig en met een effen gezicht. De pers, zei hij, had
natuurlijk ook haar fouten, maar men moest toch wel erkennen dat zij, op lange
termijn gezien, ‘zeer opvoedend werkt - zij dwingt het Amerikaanse volk zélf te gaan
denken’.
De volgende vraag ging over Zuid-Afrika - dat was vlak nadat de Veiligheidsraad
een bindend wapen-embargo over Zuid-Afrika had uitgesproken. ‘Hoe kunnen
beperkte sancties tot het gewenste resultaat leiden?’
Young antwoordde, dat geen enkele sanctie dat gewenste resultaat kan opleveren,
omdat Zuid-Afrika nu een maal ‘verbluffend onafhankelijk’ is. Het kan gemakkelijk
een jaar of tien van totale sancties overleven. Het wapenembargo echter zit
Zuid-Afrika ‘niet lekker’, al heeft het daartoe zelf geprovoceerd door zijn harde
optreden. Dergelijke beperkte sancties zijn vooral nuttig als waarschuwingen en
daardoor mogelijk meer effectief dan totale sancties, omdat zij de kans open houden
voor gematigde leiders om tegen het harde bewind van Vorster op te komen. De
situatie in Zuid-Afrika lijkt veel meer op die in de Zuid-Staten van Amerika dan de
Zuidafrikanen zelf willen toegeven.
Daarmee suggereerde Young dat de emancipatie van de neger zoals deze zich
in de Zuid-Staten had voltrokken - een emancipatie waarvan hij zelf een duidelijk
symbool vormde - in Zuid-Afrika op gang zou kunnen worden gebracht door een
combinatie van economische krachten en van voorzichtige internationale pressie
door middel van waarschuwende sancties. Een der vrouwelijke aanwezigen toonde
zich bezorgd over de mogelijkheid dat, wanneer het Rhodesië van Smith ineen zou
storten - wat zij in de naaste toekomst verwachtte - een golf van racistisch ingestelde
blanke immi-
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granten de Verenigde Staten zou binnenstromen. Young toonde zich daar helemaal
niet verontrust over. ‘Zo'n paar fascisten’, meende hij, ‘behoeden ons voor een al
te gemakkelijk aanvaarden van de democratie als iets vanzelfsprekends’. Maar of
het zover zou komen betwijfelde hij.
De blanken zullen noch Rhodesië noch enig ander land in Afrika hoeven te
ontvluchten. De Afrikaanse regeringen zien hen graag blijven. Kijk bijvoorbeeld naar
Mozambique. ‘Wij hebben twee negers in het kabinet van Carter; in het kabinet van
Mozambique zitten drie blanken’.
De laatste vraag ging over Oeganda en de schade die Idi Amin zou kunnen
toebrengen aan het Afrikaanse image. Young tilde daar niet zo zwaar aan; hij meende
dat het verschijnsel Amin helemaal niet inheems-Afrikaans was. Het waren de
Engelsen die Amin hebben gebruikt en op het paard geholpen om Milton Obote
kwijt te raken. ‘Obote, weet U, was zo'n arrogante zwarte intellectueel’ - Youngs
gezicht vertrok daarbij tot een zelf-parodie - ‘en daarom keken zij naar een andere
vent uit. Zij zouden wel eens een goeie nikker presenteren, eentje die zij onder
controle konden houden... Idi Amin’.
Uiteraard wéér algemeen gelach - en tot slot weer een staande ovatie.
Toen ik Andrew Young later diezelfde middag in zijn kantoor ontmoette, toonde
hij zich vriendelijk en hoffelijk, maar hij vertoonde geen spoor meer van de
levendigheid die zijn optreden in het openbaar kenmerkte. Ik stelde hem allerlei
vragen over Zuid-Afrika - over de mogelijke uitwerking van sancties en zijn
verwachtingen voor de toekomst van de Brits-Amerikaanse voorstellen. Zijn
antwoorden bleven vaag, conventioneel, abstract. Geleidelijk drong het tot mij door,
dat het bij hem helemaal niet ging om Zuid-Afrika, het ging hem om Amerika, om
de positie van zijn rasgenoten in Amerika, kortom om de vergadering van diezelfde
ochtend. Met het oog op dat probleem was het van belang dat Amerika zowel
binnenslands als internationaal werd gezien als een land dat respect toont voor de
inzichten van de Afrikaanse Staten en opkomt tegen het racisme Bovendien was
het van belang dit beleid symbolisch te concentreren in de persoon van Andrew
Young. Zo'n beleid was niet alleen voor Amerika, maar ook op zichzelf van belang.
Gewoon het enig juiste beleid. Hoe dat nu ginds in Zuid-Afrika zou uitpakken, was
helemaal geen punt; daar kon men alleen maar het beste van hopen. Duidelijk moest
in ieder geval blijken dat een bekwaam en rationeel denkend zwart element geleidelijk
doordringt in het Amerikaanse machts apparaat; dit te mogen symboliseren, dat
was wel iets om trots op te gaan.

Consolidar a Revoluçao - a Revoluçao Georgiana
Hoewel zij beide onder een heel andere, scherp contrasterende ideologische vlag
varen, hebben Andrew Young en de Minister van Buitenlandse Zaken van
Mozambique, Joaquim Chissano, een aantal belangrijke trekken ge-
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meen. De blanken in Zuid-Afrika haten begrijpelijkerwijs Young. En toch zou men
kunnen stellen dat de krachten die hij vertegenwoordigt, in zekere zin de druk op
de blanke regimes eerder verlicht dan verzwaart. Het feit dat de Verenigde Staten,
Engeland en de ‘frontlijn-staten’ - te weten Mozambique, Zambia en Botswana een eensgezind beleid voeren, heeft in dit deel van Afrika meer een stabiliserende
invloed dan omgekeerd. In die eensgezindheid vormt de persoonlijkheid en de stijl
van Young de sleutel-factor. Ook zijn neiging om de dreiging van het communisme
naar beneden te schroeven in plaats van naar boven heeft een stabiliserend effect.
Het anticommunisme immers ontplooit zich gemakkelijk onvoorspelbaar in
destructieve richting. Het heeft in de Congo zowel Patrice Lumumba als degenen
die Lumumba om het leven brachten, vernietigd en het speelde een beslissende
rol in een gebeurtenis die uniek mag heten in de geschiedenis: de gewelddadige
vernietiging van een zelfstandige staat door de Verenigde Naties: de staat Katanga.
Mogelijk heeft de toekomst iets dergelijks in petto voor Rhodesië en/of Zuid-Afrika.
Maar één ding staat vast: dat het gezamenlijk optreden van Engeland, Amerika en
de frontlijn-staten er niet op is gericht een dergelijke ontwikkeling te bespoedigen;
veeleer haar te stoppen of althans af te remmen. Al de leiders die in dit samenspel
optreden, zijn voorzichtige mensen, die beseffen dat zij ook iets te verliezen hebben.
Mozambique, dat in deze groep uiterst links staat, heeft niet minder dan het rechts
staande Engeland zwaarwegende economische redenen om een gewelddadige
confrontatie met Zuid-Afrika zo lang mogelijk op te schorten. De hele pressie die de
groep oefent op Rhodesië en Zuid-Afrika over de kwestie Namibië, vormt niets
anders dan een poging om beide landen, zelfs tegen hun eigen wil in, te behoeden
voor illegale daden - het breken van sancties door Rhodesië en het illegaal bezetten
van Namibië door Zuid-Afrika - die het onmogelijk zouden maken om verder gaande
sancties en mogelijk zelfs een militair optreden tegen Zuid-Afrika door middel van
een veto tegen te houden.
Dergelijke illegale daden immers trekken de aandacht op het forum van de
Verenigde Naties; zij plaatsen degenen die ze door de vingers willen zien, in een
ongewenste positie en zij leiden maar al te gemakkelijk tot onvoorspelbare escalatie.
Bovendien hebben de nieuw-ontstane zwarte Staten - Zimbabwe en Namibië - even
goede redenen als Mozambique om op de rem te gaan staan tegen een confrontatie
met Zuid-Afrika.
Tegelijkertijd wordt de internationale druk op Rhodesië met opvallende
omzichtigheid aangezet. Het zou bijvoorbeeld heel begrijpelijk zijn wanneer de
frontlijn-staten aan Engeland te kennen zouden geven: Als jullie Britten niet bereid
zijn om jullie verantwoordelijkheid voor het onder jullie soevereiniteit vallende
Rhodesië waar te maken door een eind te maken aan het regime van Smith, draag
dan die verantwoordelijkheid over aan de Ver-
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enigde Naties en vraag deze internationale organisatie om zodanige maatregelen
te treffen dat er een meerderheidsregering komt in Zimbabwe. Maar een dergelijk
verzoek, dat Rhodesië ongetwijfeld in grote moeilijkheden zou storten, is aan
Engeland niet gedaan en zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet worden gedaan.
Integendeel: bij de frontlijn-staten openbaart zich een duidelijk verlangen naar
voortzetting van de Britse betrokkenheid bij Rhodesië, wat daar ook sinds 1965 van
is overgebleven. Ik heb in de frontlijn-staten en van de mensen die bij de
vrijheidsbewegingen waren betrokken heel wat anti-Brits gegrom gehoord, maar
dat was grommen van een goedmoedig soort. Op het gebied van anti-Britse
gevoelens ben ik een fijnproever, maar in wat ik hier hoorde, zat bepaald niet veel
pit. Zij zijn zo omslachtig, luidde de klacht die ik het meest te horen kreeg - niet
bepaald een duidelijk vijandige sneer van één groep politici aan een andere. Ik kreeg
de indruk dat men het eigenlijk niet erg betreurde die vertrouwde Britse
omslachtigheid nog steeds om zich heen te zien en er bij gelegenheid gebruik van
te kunnen maken voor eigen doeleinden.
Het idee om een leger van de Verenigde Naties binnen te halen hield de dreiging
in van het onbekende; de ervaringen van de Congo waren wel voor verschillende
uitleg vatbaar, maar wèl afschrikwekkend. Het idee om mee verantwoordelijk te
worden voor het optreden van zo'n leger, waarvan niemand kon voorspellen hoe
het uit zou pakken, was al even afschrikwekkend. Liever de verantwoordelijkheid
maar bij de Britten laten en wat er mis liep op hun stoep vegen.
Vrijwel algemeen werd aangenomen - niet voor de eerste keer overigens - dat
de ineenstorting van het Smith-regime voor de deur stond. De guerrilla-strijdkrachten
konden misschien nog niet direct een militaire overwinning bereiken, maar de
spanning die zij teweegbrachten in de blanke economie, in de blanke samenleving
en de blanke emigratie, moest onvermijdelijk tot de ondergang van het regime leiden.
Het enige waar men nog verschillend over dacht, was de vraag welke van de twee
guerrilla-groeperingen, die van Nkomo of die van Mugabe, als sterkste uit de bus
zou komen en welke overgangsmaatregelen welk van de twee het meest zouden
bevoordelen. De mogelijkheid dat Smith tot een interne overeenkomst zou kunnen
geraken en een zwart-wit regime tevoorschijn zou kunnen toveren, werd in hoge
mate betwijfeld. Ik vroeg aan een bekwame en ervaren Afrikaanse correspondente
of zij dacht dat Smith werkelijk met voorstellen zou komen tot het uitschrijven van
verkiezingen waaruit een zwarte meerderheid te voorschijn zou kunnen komen. Zij
antwoordde: nee; hij zou wèl spelen met de voorspiegeling van zo'n mogelijkheid;
maar méér niet. Ik denk er anders over. Smith zou de situatie wel eens zo ernstig
kunnen beoordelen, dat hij het niet bij voorspiegelen zou laten. Tenslotte zou hij
heel wat wind uit een groot aantal zeilen halen, wanneer algemene verkiezingen
een meerderheid zou-
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den opleveren voor Bisschop Muzorewa en Reverend Sithole, die door het
Patriottisch Front werden uitgemaakt voor zetbazen en verraders. Die verkiezingen
zouden dan wel niet onder toezicht staan van de Verenigde Naties - daar zouden
de frontlijn-staten wel voor zorgen - maar de wereldpers zou ongetwijfeld haar
waarnemers sturen. Zes jaar eerder kreeg het Smith-regime een zware dreun, toen
de commissie Pearse rapporteerde dat het zwarte deel der Rhodesische bevolking
afwijzend stond tegenover de overeenkomst tussen Smith en Sir Alex Douglas
Home, een overeenkomst die de onafhankelijkheid van Rhodesië een wettelijke
basis zou hebben geschonken, maar het minderheidsbewind zou laten voortbestaan.
De man die in die verwerping van de Smith-Home overeenkomst toen de leidende
rol speelde, was Bisschop Muzorewa, toen voorzitter van de Afrikaanse Nationale
Raad (ANC). Rev. Ndabaningi Sithole, leider van de toen verboden ZANU, had zich
ook ingezet voor een verwerping van die overeenkomst - veel scherper dan Joshua
Nkomo, die nu een der guerrilla-groepen leidt. Waaruit weer eens blijkt, dat
gematigde en extremistische elementen in Afrika gemakkelijk op onvoorspelbare
wijze kunnen omzwaaien.
Het rapport van de commissie Pearse sneed het Smith-regime de pas af naar de
internationale erkenning van zijn wettigheid, die het meende te mogen opeisen.
Maar wanneer juist diegenen wier mening door deze commissie werd aanvaard als
een correcte weergave van de opinie der zwarte meerderheid, door die meerderheid
ook inderdaad gesteund zouden worden in vrije verkiezingen, dan zou een regering
waaraan zij meewerkten, wel degelijk erkenning van haar legitimiteit mogen opeisen.
Een ‘nieuwe commissie Pearse’ zou naar alle waarschijnlijkheid in die geest aan
de Britse regering adviseren. De blanken in Rhodesië zouden daarmee nog lang
niet uit hun binnen- en buitenlandse moeilijkheden zijn verlost, maar zij zouden wel
weer bondgenoten hebben gewonnen zowel binnen als buiten Rhodesië/Zimbabwe.
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Wat is er gaande in Afrika?
De rebellie in Shaba
L.L.S. Bartalits
Vijftien maanden na het begin van de eerste zogenaamde invasie van Katangese
ex-gendarmes in de Zaïrese provincie Shaba vond daar opnieuw een inval plaats.
Aldus werd het bewind in Kinshasa opnieuw geconfronteerd met agressie uit het
buitenland. In maart 1977 werd de opstand onder leiding van Katangese
ex-gendarmes uit het Oosten van Angola gelanceerd, maar ditmaal kwamen volgens
een verklaring van de Zaïrese regering de aanvallers uit Zambia. Kinshasa zegt ook
dat de Angolezen er indirect bij betrokken waren. In dit verband beschuldigde
president Moboetoe de Cubanen feller dan in 1977 van nauwe steun aan de rebellen.
Geografisch vormt Zaïre een breekpunt dat Afrika in tweeën kan snijden.
De gebeurtenissen vonden plaats op een moment dat de Zaïrese economie een
bijzonder ernstige crisis doormaakt. De val van de prijs van het koper, de hoeksteen
van de export, heeft de nationale economie zeer hard geraakt. Er is sprake van een
hollende inflatie en de ingrijpende devaluatie waartoe in 1977 besloten werd, heeft
de financiële moeilijkheden nog eens onderstreept die ontstonden toen de
uitvoerwegen via Angola en Rhodesië geblokkeerd werden.
Het Internationale Monetair Fonds en diverse andere internationale organisaties
bestuderen al maandenlang reddingspogingen om de Zaïrese economie respijt te
geven. De regering heeft op haar beurt het herstelplan-Moboetoe gelanceerd waarbij
voor westerse landen een belangrijke financiële rol is weggelegd.
President Moboetoe had met het oog op de nieuwe opstand in Shaba dringend
militaire bijstand gevraagd. Tot de landen die hij heeft benaderd, behoort - naast
België, de Verenigde Staten, Marokko en de Volksrepubliek China - Frankrijk, dat
samen met Marokko in 1977 de president in het zadel hielp houden. Het verzoek
van Moboetoe kwam op een moment dat Frankrijk militair verwikkeld is in de strijd
in West-Sahara en Tsjaad.
Frankrijk en zijn westerse bondgenoten kunnen mogelijk een initiatief op gang
brengen dat de Sovjet Unie kan bewegen een matigende invloed op de Cubanen
uit te oefenen.
Na de Zuidafrikaanse militaire operaties tegen Namibische infiltranten af-
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gelopen mei in Angola is het duidelijk dat de ene militaire interventie na de ander
het hele politieke evenwicht in Afrika aan het wankelen brengt. De tweede oorlog
in Shaba heeft alles te maken met de doctrine ‘Afrika voor de Afrikanen’, die zo
krachtig door de Organisatie van Afrikaanse Eenheid wordt verdedigd en door
president Giscard d'Estaing officieel wordt onderschreven. Daarom was in politieke
kringen te Parijs de vraag of een Franse interventie zal leiden tot handhaving van
een bepaalde mate van politiek evenwicht, of dat dit zal leiden tot een versnelling
in het politieke destabilisatieproces.

Wie zijn de rebellen?
De opstandelingen in het zuiden van Zaïre worden in het spraakgebruik vaak met
Katangese gendarmes aangeduid, maar in feite speelt deze groep bij de oorlog in
Shaba slechts een ondergeschikte rol. Vijftien jaar na de mislukte afscheiding van
Katanga hebben de voormalige aanhangers van Tsjombe, nu merendeels vergrijsd,
aan betekenis ingeboet. Velen hebben de wijk genomen naar het buitenland of zijn
door Moboetoe geëlimineerd. De integratie tussen de Katangese gendarmes en het
Nationale Congolese Leger liep op een fiasco uit.
Onder de Katangezen die naar Angola vluchtten, bevond zich Nathaniël Mbumba
die op 18 juni 1968 het Nationale Front voor de Bevrijding van Congo (FNLC)
oprichtte. Hij wist zich van chauffeur bij de Union Minière tot politie-commissaris in
Kolwezi op te werken en was politiek actief binnen zijn Lundastam. In de loop der
jaren heeft hij honderden jonge opposanten tegen Moboetoe bijeengebracht,
afkomstig uit de provincies Shaba en Bandoendoe.
De selectie verliep gemakkelijk omdat de grens tussen Angola en Zaïre openligt
en dezelfde stammen aan beide zijden van de grens wonen. Tot de achttiende eeuw
vormden de stammen der Lunda, Lulua of Tshokwe het machtige koninkrijk Balunda
met het huidige Sandoa in Shaba als hoofdstad. Momenteel bevinden zij zich in
een soort diaspora, waarin hun nakomelingen verspreid leven over Oost-Angola,
Zuidoost-Zaïre en Noordwest-Zambia.
Dit verklaart waarom de rebellen gemakkelijk door Zambia konden trekken, te
meer daar het Zambiaanse leger praktisch geheel langs de Rhodesische grens is
samengetrokken.
De FNLC beschikt over een duidelijke ideologie. Tijdens de Angolese
onafhankelijkheidsoorlog vocht Mbumba met zijn leger, de ‘zwarte pijlen’, aan de
zijde van de Portugezen tegen de bevrijdingsbeweging FNLA van Roberto Holden.
Vlak voor de Portugese terugtrekking bood men Mbumba's aanhangers drie
mogelijkheden aan, n.l. terugkeer naar Zaïre, doortocht naar Zuid-Afrika of een
alliantie met de MPLA. Zij kozen het laatste, waar-
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bij zij een vooraanstaande rol speelden bij de verdediging van Loeanda en de
verdrijving van de FNLA uit Caxito.
Na de overwinning van de MPLA trok Mbumba zijn leger van 5000 man samen
in de gebieden Tshikapa en Texeira-de-Carvalho langs de grens met Zaïre. De
FNLC kreeg daar een zekere mate van autonomie en kon door landbouw en de
exploitatie van enige diamantmijnen over enige inkomstenbronnen beschikken. In
de loop der jaren werden de Katangese gendarmes opgevolgd door hun zonen of
door jongere familieleden uit Zaïre. Naar het schijnt, waren de relaties tussen
Loeanda en de FNLC vaak tumultueus. President Neto van Angola is er nooit in
geslaagd het FNLC te ontwapenen, hetgeen de voornaamste hinderpaal vormde
voor een verzoening tussen Angola en Zaïre en dit ondanks de bemiddeling van
president Ngouabi van Congo in 1976. Ook speelde de wens van president Neto
een rol om de anti-Moboetoe oppositie onder een ‘progressief’ directoraat te
verenigen. Met name zocht Neto samenwerking tussen FNLC en de Partij van de
Volksrevolutie (PRP).
Deze marxistische beweging staat onder leiding van Laurent Kabila, die in contact
stond met het praktisch verdwenen ondergrondse verzet in de provincie Kivoe in
het oosten van Zaïre. President Neto zag er ook heil in om Antoine Gizenga,
voormalig vice-premier van Loemoemba en verbonden met de PRP met de FNLC
te laten samenwerken. Dit was tevergeefse moeite omdat Mbumba niet met
vertegenwoordigers van het vroegere politieke establishment wilde samenwerken.
De FNLC heeft zijn etnische basis verruimd tot de gebieden Kasai en Kisangai.
Hoewel buitenlandse woordvoerder de strijd tegen president Moboetoe een nationale
dimensie geven, schijnt de aanhang van het Front niet buiten de grenzen van Shaba
te reiken. Wel vertegenwoordigt het in Zaïre de enige echte gewapende oppositie
tegen Moboetoes regime.
Tijdens het eerste conflict vorig jaar bleken zijn strijders slechts over een lichte
bewapening te beschikken. Ditmaal schijnen zij beter te zijn uitgerust.

Franse interventie
De interventie van de Franse parachutisten in Zaïre valt gemakkelijk te
rechtvaardigen door de bloedbaden in Kolwezi. Niettemin blijft de Franse
Afrika-politiek discutabel, want de actie heeft tevens aan het zeer betwistbare regime
van president Moboetoe nieuw leven gegeven.
Het is natuurlijk niet verrassend dat een land dat nog nauwelijks twintig jaar
geleden een derde deel van Afrika beheerste een actief beleid kan blijven voeren.
Niettemin leek Afrika zich te ontwikkelen naar een situatie waarin elke militaire actie
van buitenaf ondenkbaar zou worden. Nog kort voor het vertrek van de parachutisten
van het Vreemdelingen Legioen naar Shaba in mei j.l. bezwoer men in Parijs dat
Frankrijk niet aan gevechten te-
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gen de rebellen zou meedoen; sinds de eerste luchtaanval tegen het Polisario
publiceerde Parijs verwarrende en tegenstrijdige communiqués, maar daarna is
Frankrijk openlijk in Tsjaad tussenbeide gekomen en worden over de Franse
operaties in Mauretanië keurige militaire communiqués uitgegeven. Dat crescendo
is mogelijk omdat dit nieuwe Franse beleid niet de gewelddadige en hartstochtelijke
repercussies heeft uitgelokt die men toch had kunnen verwachten.
Tegen de achtergrond van de Cubaanse interventies lijkt de rol van de Franse
soldaten en vliegtuigen slechts die van kleine schermutselingen en in elk geval
gerechtvaardigd. Sinds Vietnam zijn de Verenigde Staten verlamd, wanneer er
behoefte is aan een onmiddellijke actie overzee. Als worden aangenomen dat het
belangrijk is dat iemand de Westerse geloofwaardigheid in stand houdt tegenover
de actie die thans in Afrika met min of meer intensiteit gaande is om de vrienden
van het Westen te verzwakken, dan is Frankrijk wellicht de enige mogendheid die
daartoe in staat is.

Lethargie
Hoe dan ook, Frankrijk onderscheidt zich hiermee van de overige Westerse
mogendheden, die momenteel elke interventie ver van hun grenzen van de hand
wijzen. Juist die lethargie verklaart de houding van Parijs. Het wil de
geloofwaardigheid van het Westen - door de passiviteit van de Verenigde Staten
ondergraven - zoveel mogelijk herstellen. Volgens president Giscard d'Estaing
kunnen punctuele acties het politieke klimaat in een grote zone verbeteren, zonder
grote risico's. Met andere woorden Giscard d'Estaing bepaalt persoonlijk de Franse
politiek in Afrika. Bovendien heeft de president kennelijk besloten dat, als de
Amerikanen de Cubanen geen halt willen of kunnen toeroepen, Frankrijk dat zal
doen.
Het is niet toevallig dat president Giscard d'Estaing de enige staatsman in het
Westen is die momenteel in staat is om militaire acties in Afrika te ondernemen. Hij
is de enige executive die nauwelijks betwist wordt, en zo kan hij binnen 24 uur een
regiment parachutisten in Afrika in actie laten komen zonder dat een parlement dat
blokkeert of er een regeringscrisis uitbreekt. President Giscard d'Estaing is nu de
enige sterke man in het Westen en zo is Frankrijk aangewezen de rol te spelen van
het ‘Cuba van het Westen’. Niettemin moet Giscard d'Estaing goed bedenken dat
zijn interventionisme niet teveel Franse doden mag kosten. Dat is wel een verschil
met Fidel Castro's Cuba. Tot nu toe is dat redelijk goed gegaan, maar hoe lang is
dat vol te houden?
De Belgische regering hield steeds vol dat zij alleen maar parachutisten naar
Zaïre had gestuurd om Belgische burgers te redden en niet om de Katangese
gendarmes te bestrijden. De Franse légionnaires in Kolwezi daarentegen aarzelden
niet de opstandige stamleden en de overige rebellen in het
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oerwoud te achtervolgen.
Al geruime tijd tonen de Belgen, en in het bijzonder de regering-Tindemans,
tekenen van irritatie wegens wat zij zien als een Frans binnendringen in hun vroegere
kolonie Congo. President Moboetoe is zich de laatste jaren steeds meer op Frankrijk
gaan richten en de Franse regering heeft niets ondernomen om hem daarbij te
ontmoedigen.
Vele Franse autoriteiten met president Giscard d'Estaing voorop zijn ervan
overtuigd dat de Sovjet-Unie een heel Afrika omvattende strategie heeft ontworpen
die gericht is op de vernietiging van de Westerse invloed in Afrika en op het afsnijden
van aanvoer van ruwe materialen die van vitaal belang zijn voor Europa.
President Moboetoe en vele andere pro-Westerse leiders van de Frans-sprekende
landen in Afrika delen deze opvatting en geloven dat de Russische strategie ten
aanzien van Afrika een bedreiging vormt voor hun eigen voortbestaan. Als gevolg
hiervan heeft Frankrijk dan ook bilaterale overeenkomsten gesloten inzake defensie
en militaire hulpverlening met een groot aantal Afrikaanse landen. Krachtens deze
overeenkomsten leidt Frankrijk onder andere Afrikaanse troepen op, bewapent ze
en zendt parachutisten als dat nodig is.
Van officiële Franse zijde wordt er met nadruk op gewezen dat Frankrijk nooit
enige militaire actie in het buitenland onderneemt zonder uitdrukkelijk verzoek
daartoe van de betrokken regering. De overeenkomsten, waarvan sommige het
karakter hebben van presidentiële toezeggingen waarvoor geen parlementaire
goedkeuring vereist is, geven altijd Frankrijk het laatste woord ten aanzien van de
beslissing of er al dan niet troepen moeten worden gezonden, als een regering er
om vraagt.
In het geval van Zaïre waren Giscard d'Estaing en Moboetoe het er over eens
dat de actie dringend nodig en van vitaal belang was. In twee andere Afrikaanse
landen die worden bedreigd door opstandelingen - namelijk Tsjaad en Mauretanië
- zijn Franse troepen dagelijks in actie.
In Tsjaad, waar door kolonel Khadafi van Libië gesteunde rebellen driekwart van
het land hebben bezet, steunen ongeveer 1500 Franse soldaten de in het nauw
gebrachte regering van president Felix Malloum. In Mauretanië zorgt een squadron
Franse straaljagers van het type Jaguar, dat in het naburige Senegal is gestationeerd,
voor de bescherming van Mauretanische mijnen, nederzettingen en verbindingen
tegen het door Algerije gesteunde Polisario, dat streeft naar onafhankelijkheid van
de voormalige Spaanse Sahara. Verder helpen Franse grondtroepen ter sterkte van
een paar honderd man bij de opleiding van de woestijneenheden van het land.
Op 21 mei j.l. verklaarde een woordvoerder van het Franse ministerie van defensie
dat de Franse para's de laatste verzetshaard in Kolwezi hadden opgeruimd, terwijl
zij die dag samen met 600 Belgische parachutisten de buitenwijken uitkamden op
zoek naar Europeanen.
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Kolwezi is dus een succes voor de Franse en Belgische militaire interventie
geworden. Misschien zal het echter op langere termijn een nog groter succes blijken
te zijn voor de vijanden van het Westen in Afrika. Want de Europeanen die in deze
streek de koperindustrie gaande hielden, zijn op effectieve wijze weggeterroriseerd.
De vraag is hoe spoedig zij zullen terugkeren, indien dit al ooit gebeurt. Het
voornaamste slachtoffer is natuurlijk de Zaïrese economie. De lopende
onderhandelingen over de herfinanciering van wereldbankleningen komen in gevaar,
tenzij het Zaïrese leger snel de orde herstelt en vertrouwen weet te wekken dat het
de veiligheid van buitenlanders kan waarborgen. Zo niet, dan verliest Moboetoe de
koperindustrie, de spoorwegverbinding met het Zuiden en misschien de provincie
zelf.
Wat bedreigd wordt, is de sleutelrol van blanke deskundigen in vele delen van
post-koloniaal Afrika. De copperbelt in Zambia bijvoorbeeld is afhankelijk van de
diensten van 4000 blanke werknemers en het is niet toevallig dat de recrutering een
probleem vormt. De groep vreemdelingen reageert erg nerveus op gewelddadige
aanslagen en Kolwezi zal die nervositeit niet verminderen. De verlaging van de
levensstandaard van de Afrikanen en de toenemende wanorde werken in de hand
dat de blanken het mikpunt worden.
De gevolgen van dit proces zijn verstrekkend. De uitdrijving van de Portugezen
uit Angola bracht het bestuur van dit land in handen van Cubanen, Russen,
Oostduitsers en andere broederlijke kolonialisten. President Machel van Mozambique
was, volgens The Times van 22 mei 1978, van de gevolgen van de verjaging van
de Europeanen zo onder de indruk dat hij het Volksfront van Nkomo en Moegabe
vertrouwelijk geadviseerd heeft niet toe te laten dat dit in Mozambique gebeuren
zal.
Kolwezi zal de vraag van de blanken om veiligheidsgaranties van elke aard doen
toenemen, niet alleen in Rhodesië en Namibië, maar ook in vele zelfstandige
Afrikaanse landen. In elk geval zal het voor laatstbedoelde landen de kosten om
blanken te werk te stellen verhogen. Dit zal de vijanden van het Westen uitnemend
van pas komen.

Afrika gerekoloniseerd
De Belgisch-Franse militaire interventie in en om Kolwezi kan ook een teken zijn
van het eind van bijna twintig jaar eerbiediging van de Afrikaanse onafhankelijkheid.
De terugtrekking van de Portugezen uit Angola gaf de grote mogendheden de eerste
gelegenheid te interveniëren in een belangrijk politiek conflict. Sindsdien is de hulp
van Oost en West aan Afrikaanse regeringen niet meer heimelijk en indirect, maar
openlijk en rechtstreeks. Zowel in politiek als in economisch opzicht wordt Afrika
gerekoloniseerd. Niet dat de oude situatie terugkeert, maar de vrijheid van diverse
Afrikaanse re-
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geringen wordt ernstig belemmerd door hun afhankelijkheid van geld- en
wapenleverantìes van overzee.
Het aantal bijna volledig afhankelijke landen groeit. Aan Angola, Ethiopië,
Guinee-Bissau, Oeganda, Tsjaad, Mauretanië, Gabon en de Centraalafrikaanse
Republiek moet nu Zaïre worden toegevoegd. Een tweede groep van voornamelijk
Franssprekende landen steunt op een meer discrete vorm van hulpverlening. Dan
zijn er landen die ondanks buitenlandse opdringerigheid op eigen wijze hun sociale
en economische problemen oplossen, zoals Tanzania en Mozambique. In de vierde
categorie bevinden zich verschillende vroegere Britse gebieden, met name Nigeria
en Ghana, die zich geheel aan het koloniale verleden hebben kunnen ontworstelen.
De Russen zijn het eerst gaan uitmaken welke Afrikaanse landen stabiel waren
en welke niet. Daarna hebben de Fransen besloten zich teweer te stellen tegen de
Russische penetratie. Afrika is niet het continent van de Verenigde Staten; president
Carters politiek zou door de Kremlinleiders geinterpreteerd kunnen worden als een
indifferente, althans zolang de blanken niet over de zwarten heersen. Engeland is
door zijn samengaan met Washington in de kwestie Rhodesië genaderd tot de
Amerikaanse visie. Maar minister Vance, Brzezinski en zelfs Carter zelf maken zich
zorgen over hun Afrika-politiek, zodat minister Owen van Groot-Brittannië zich moet
afvragen of de houding van non-interventie in zwart Afrika voldoende realistisch is.
In beginsel is non-interventie een goed beleid, maar zij is, zoals de Fransen zich
hebben gerealiseerd, niet effectief, tenzij alle mogendheden er zich aan houden.
In verschillende delen van Afrika breken conflicten uit die vooral tot grenskwesties
te herleiden zijn. De strijd tussen ‘gematigden’ en ‘vooruitstrevenden’ en het
neokoloniale verlangen van het Westen en de Sovjet-Unie naar de Afrikaanse
rijkdommen zijn niet voldoende om het huidige drama van Afrika te verklaren. In het
merendeel van de gevallen zijn nationale factoren van veel groter betekenis dan
ideologische preoccupaties. Op autoritaire wijze in stukken gedeeld door de
kolonisatoren vormt Afrika een mozaïek van staten die te fragieler zijn naarmate de
echte wortels en de culturele banden ontbreken.
Door het beginsel van de onschendbaarheid van de grenzen te aanvaarden heeft
de Organisatie van Afrikaanse Eenheid welbewust gekozen voor handhaving van
vele onrechtvaardigheden, teneinde te vermijden dat het reeds te sterk verdeelde
Afrika in een chaos van geweld zou worden gestort. De Organisatie van Afrikaanse
Eenheid ziet hiermee af van het avontuur van een tweede dekolonisatie, dat in heel
wat gevallen te billijken zou zijn. Tot op heden hebben de Afrikaanse leiders van
alle kleur geoordeeld dat de prijs te hoog is om ook maar één uitzondering op het
principe toe te laten. Men kan zich thans afvragen hoe lang deze rigide houding te
handhaven
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zal zijn. De chronische instabiliteit van onnatuurlijke staten vormt voor Afrika een
dodelijk gevaar, te dodelijker omdat teveel machtige ‘beschermers’ al proberen
hiervan profijt te trekken.

Soedan en Egypte
Het zijn de inter-Afrikaanse rivaliteiten die de motor van de ontwikkelingen vormen:
met name door wederzijdse territoriale eisen en door het steunen van de oppositie
in landen met welks regeringen men het niet eens is. Het biedt allemaal openingen
voor imperialistische interventies van buiten Afrika. Door de nalatigheid van het
Westen worden de nu nog pro-Westerse regeringen ontmoedigd. De Russen lijken
succes te behalen. Indien zij hun positie in Ethiopië consolideren, zullen zij zich
daarna tegen Soedan keren en dan tegen Egypte. Ook zijn zij, naar mag worden
verondersteld, vastbesloten de huidige regering van Zaïre omver te werpen, waardoor
de Russen en de Cubanen hun strijdkrachten kunnen verbinden aan Angola. Wat
is het Westen hiertegen bereid te doen? President Giscard d'Estaing heeft de
oprichting van een ‘Afrikaans Korps’ bepleit, met Franse steun. De
regering-Tindemans wil iets dergelijks, maar dan met steun van de NATO-landen.
Daartegen zijn bezwaren aan te voeren: 1) Het ernstigste bezwaar is dat de
invloedrijke niet gebonden landen (te weten: Nigeria, Tanzania, Zambia en Algerije)
zich sterk zouden verzetten tegen Westerse betrokkenheid bij welke Afrikaanse
vredebewarende strijdmacht dan ook. Die landen zouden daarbij de steun krijgen
van de pro-Russische leiders in Afrika en zo zou het Frans-Belgische plan Afrika
alleen maar nog meer polariseren; met name het Westen zou slechts de steun van
een kleine minderheid van Afrikaanse staten overhouden. 2) Juist omdat Afrika
reeds verdeeld is in drie groepen (te weten: pro-Russisch, pro-Westers en
ongebonden) is het onmogelijk te zien hoe overeenstemming kan worden bereikt
over een Afrikaans Korps, een idee dat overigens al vijftien jaar in kringen van de
Organisatie van Afrikaanse Eenheid een heet hangijzer is. 3) Wat valt er dan nog
te doen tegenover de huidige Russisch-Cubaanse inzet in Afrika? De meeste hoop
kan men putten uit het opkomend getij van ressentiment in Afrika - zelfs onder de
ongebonden landen - tegen wat men thans noemt het ‘Russisch imperialisme’.
Het Westen moet zijn politiek blijven aanpassen aan de beginselen van de
Organisatie van Afrikaanse Eenheid, die door de meerderheid van haar leden worden
aangehangen. Meer direct zou de Afrikaanse Groep in de Verenigde Naties de
Veiligheidsraad dringend moeten vragen om een bindende Verklaring van alle
lidstaten van de Verenigde Naties om geen wapens direct of indirect te zenden naar
welke oppositiebeweging in Afrika dan ook, exclusief de bevrijdingsbeweging in
Zuidelijk Afrika, waar het probleem uiteraard anders is.
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Op die manier zou het misschien mogelijk zijn de betrokkenheid van buitenlandse
regeringen bij militaire samenzweringen tegen gewettigde regeringen af te kappen.
Onpopulaire regeringen zullen in Afrika op de duur wel vallen, dat is meermalen
bewezen. Daarentegen maakt buitenlandse hulp aan een oppositie zo'n regering
over het algemeen alleen maar sterker.
De Verklaring van de Verenigde Naties zou geen beperking mogen inhouden van
het recht van elke souvereine regering, wapens te betrekken waar zij dat wil. Terwijl
het Westen meer zou moeten doen om zijn vrienden te helpen zichzelf te verdedigen,
ligt de beste hoop op een vermindering van de bewapening in Afrika bij de
internationale onderhandelingen betreffende totale wapenbeheersing.

Manipuleren
Zaïre is altijd een van de belangrijkste sleutels tot Afrika geweest. De strateeg Mao
Tsje-toeng heeft eens gezegd dat wie dat gebied beheerst, geheel Afrika kan
manipuleren. Verklaarbaar dus waarom de Sovjet-Unie dit land hoog op haar
prioriteitenlijst heeft staan: ‘The possibility of a belt of Russian dominated states
from the South Atlantic to the Red Sea has implications so obvious that it is surprising
that the West has not woken up to them before’, aldus Lord Chalfont in The Times
van 29 mei 1978. Het lijkt niet te geloven dat de bondgenoten van Frankrijk niet
hebben kunnen inzien wat blijkbaar heel duidelijk is voor president Giscard d'Estaing.
Volgens Lord Chalfont volgt uit alle ontwikkelingen toch de conclusie dat er een
coherent en zorgvuldig uitgedacht plan bestaat: met name de Afrikaanse reizen van
ex-president Podgorny en Fidel Castro, hun ontmoetingen in Moskou daarna, waarbij
de mensenrechten in Oeganda en elders in Afrika zeker geen onderwerp van gesprek
zijn geweest. President Moboetoe mag dan onplezierige methoden in zijn land
gebruiken, hij is niet de enige in Afrika.
En, laat men er geen doekjes om winden: als Moboetoe wordt verjaagd, of
bisschop Muzorewa in Rhodesië of Vorster in Zuid-Afrika, of de Sjah in Iran - allemaal
in bloedige opstanden - dan zal het de Sovjet-Unie zijn die oogst en het Westen dat
slechts storm oogst, aldus Lord Chalfont.
Frankrijk kan niet meer alleen blijven, er zijn tekenen dat de Amerikaanse reus
ontwaakt. Maar het Westen als geheel, en speciaal West-Europa, zou het spoedig
eens moeten worden over een plan om de veronderstelde Russische dreiging
tegemoet te treden. Dat behoeft niet per se een militaire interventie te zijn (al kan
dat soms een juiste daad zijn). Het betekent een intelligent, doeltreffend program
van handel en hulp, bedoeld om aan te tonen dat de Sovjet-Unie niet het
sympathie-monopolie in Afrika bezit.
Het Westen dient in te zien dat de Westerse liberale democratie niet noodzakelijk
het antwoord voor Afrika's problemen behoeft te zijn, en dat het

Streven. Jaargang 31

1018
ontkennen van mensenrechten aan zwarte mensen niet alleen maar door blanken
geschiedt. President Carter komt onder druk te staan om niet slechts zijn
Afrikapolitiek te veranderen, maar ook zijn gehele benadering van de Sovjet-Unie.
Het Congres maakt sinds geruime tijd al een verbinding tussen de Russische
activiteiten in Rhodesië en de houding tijdens de SALT besprekingen; zelfs de
liberale senator Clark, de voornaamste Afrika-expert in de Senaat, wil de
Kremlinleiders waarschuwen dat zij geen ratificatie van een tweede SALT-akkoord
mogen verwachten wanneer zij in Afrika blijven interveniëren.
President Carter heeft de laatste vier maanden vele malen de Sovjet-Unie
gewaarschuwd tegen militair en politiek ‘avonturisme’ in Afrika, maar tevergeefs. In
mei j.l. onthulde de Amerikaanse regering dat zij een onderzoek was begonnen
naar de methoden van interventie in lokale conflicten, afgezien van de zending van
Amerikaanse strijdkrachten.
Volgens Carter worden de restricties die het Congres na de Vietnamese oorlog
aan de president heeft opgelegd, steeds meer ‘frustrerend’. Zijn opmerkingen
weerspiegelen een intensieve discussie binnen de regering over de vraag hoe men
moet reageren op de huidige situatie. Het is mogelijk dat het zwaartepunt zich thans
begint te verplaatsen naar een meer conventionele ‘activistische’ politiek.
De groep die hieraan de voorkeur geeft, wordt gewoonlijk geïdentificeerd met
Brzezinski, zoals bekend Carters adviseur voor veiligheidsaangelegenheden. Deze
groep betoogt dat Washington zich niet kan veroorloven de Russische en Cubaanse
activiteiten in Afrika te ignoreren, aangezien dit ernstige schade zou doen aan
Amerika's geloofwaardigheid als leider van de westelijke alliantie. Wellicht pleit
Brzezinski ook voor opschorting van de besprekingen over uitbreiding, respectievelijk
voortzetting van de Russisch-Amerikaanse samenwerking op commercieel, cultureel
en technisch gebied.
De andere groep, die sinds Carters optreden als president de meeste invloed
heeft binnen de regering, verwerpt deze politiek met het argument dat Afrika hiervoor
veel te gecompliceerd is. Tot deze groep behoren onder andere de ministers van
buitenlandse zaken en defensie, Vance en Brown. Zij voeren terecht aan dat de
Kremlinleiders geen blauwdruk voor Afrika bezitten, dat zij de ingewikkeldheid van
de Afrikaanse aangelegenheden niet begrijpen en dat het beter is de Afrikaanse
problemen door de Afrikanen zelf te laten oplossen. Laten de Cubanen en de Russen
in Afrika maar hun Vietnam krijgen, wordt in regeringskringen te Washington gezegd.
President Carter staat onder sterke druk om terug te keren tot een
anticommunistisch, resp. anti-Russisch beleid. Maar in de oorlog tussen Ethiopië
en Somalië was Somalië onmiskenbaar de agressor. In Angola zijn de UNITA en
het FNLA zeker niet beter toegerust om het land te besturen dan de MPLA. En in
Zuidelijk Afrika kunnen de Verenigde Staten de Rus-
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sische en Cubaanse militaire en politieke steun aan de bevrijdingsbewegingen niet
beantwoorden met diplomatieke steun aan Smith en Vorster. In de praktijk heeft
president Carter een middenkoers gevolgd en bijvoorbeeld ten aanzien van Rhodesië
en Namibië krachtig aangedrongen op een door onderhandelingen te bereiken
overeenkomst.

Amerikaanse reactie
Washington heeft alarm geslagen over de toename van de Russische invloed in
Afrika. Zowel president Carter als zijn medewerkers Vance en Brzezinski stelden
Moskou en zijn bondgenoten verantwoordelijk voor het opvoeren van de spanningen
in dat werelddeel en Carter legde bovendien een verband met de snelle Russische
defensie-opbouw.
Het Westen heeft tot voor kort aarzelend en verdeeld op de Russische acties
gereageerd. Dit is overwegend de schuld van Washington, omdat de Russen in
Afrika vrij baan kregen door het onhandige Amerikaanse optreden in Angola. Zaïre
is waarschijnlijk een proefballon van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten om de
Westerse eensgezindheid en vastberadenheid tegenover de ‘communistische
dreiging’ te testen.
Het Westen voert op een aantal punten min of meer al een gecoördineerd beleid
in Afrika: de Lomé-convention, Rhodesië en Namibië. Deze vormen van
samenwerking moeten ondanks de nodige teleurstellingen verder ontwikkeld worden.
Het Westen dient zich op te werpen als de kampioen van de vrijheid voor alle
Afrikanen en daarbij past niet bepaald de steun aan dictaturen à la Moboetoe. Een
nieuwe basis van samenwerking met de Afrikaanse landen moet in deze periode
van instabiliteit uitgewerkt worden, want het Westen heeft terrein verloren doordat
het zich in tegenstelling tot de Russen aan de regels van non-interventie hield.
Gezien de beperkte Westerse opties in Afrika zal het moeilijk zijn de Sovjet-Unie
binnen het Oost-West-overleg tot zelfbeheersing te dwingen. De houding van het
Congres en de afweging van prioriteiten spelen hierbij een belangrijke rol. President
Carter kan een SALT-II-akkoord aan andere Oost-West kwesties verbinden, omdat
verdere concessies van Amerikaanse zijde dit verdrag minder aanvaardbaar maken
voor het Congres.
Washington is in staat met economische, culturele en technologische
pressiemiddelen uiting te geven aan zijn bezorgdheid over kwesties zoals het
Russisch optreden in Afrika en de interpretatie van het CVSE-document van Helsinki
door de Kremlinleiders. Een meer nadrukkelijke waarschuwing zou het leveren van
wapens aan de Volksrepubliek China zijn.
Een gezamenlijk Westerse transactie zou evenwel op langere termijn ernstige
consequenties kunnen hebben, want de Chinezen zouden dan de beschikking
krijgen over een sterke defensiemacht, waarbij de Russen niet werkloos zouden
toezien. Ook is het onzeker of deze maatregelen de Krem-

Streven. Jaargang 31

1020
linleiders van verdere avonturen zouden afschrikken. In elk geval zou het gepaard
gaan met groter risico's voor de ontwapening tussen Oost en West.

Sombere kijk
De Russische agressie in Afrika vormt de ernstigste uitdaging van de jaren zeventig.
Het formuleren van een adequaat Amerikaans antwoord is moeilijk, maar binnen
de regering in Washington is een consensus ontstaan over een krachtiger houding
van de Verenigde Staten tegenover de pogingen van de Sovjet-Unie haar invloed
in Afrika uit te breiden.
President Carters aanvankelijke optimisme heeft inmiddels plaatsgemaakt voor
een somberder en realistischer kijk op het internationaal gebeuren. Het standpunt
van Washington is in de richting van de visie van Brzezinski verschoven en sluit
aan bij de stemming onder de Amerikaanse bevolking.
De nadruk op een geografisch probleemgebied als Afrika kan een bepaalde
eenzijdigheid in het buitenlands beleid tot gevolg hebben, maar van een diep verschil
in visie tussen minister van buitenlandse zaken Vance en Brzezinski, adviseur van
de president betreffende veiligheidsaangelegenheden, is momenteel geen sprake.
Ten aanzien van kwesties als SALT-II-overeenkomst, Zaïre en andere Afrikaanse
aangelegenheden demonstreert Washington een grote mate van eensgezindheid.
Brzezinki's reis naar de Volksrepubliek China heeft onderstreept dat de Verenigde
Staten niet alleen staan in het tegengaan van de Russische expansieneiging. Ook
de NATO-conferentie in Washington toonde een bewijs van eensgezindheid tussen
de Westelijke landen op dit punt. Van belang is ook dat er tussen de Carter-regering
en het Congres een consensus begint te ontstaan over de presidentiële volmachten
op het terrein van de buitenlandse politiek, die na Vietnam en de tragedie van
Watergate waren beknot. De Kremlinleiders kunnen uit deze gebeurtenissen en
ontwikkelingen leren dat zij mogelijk met een krachtiger Amerikaans buitenlands
beleid rekening dienen te houden.
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Over Spaanse democratie:
het andere verleden
W. Van Malderghem
Het is amusant om te zien hoe - zodra er zich ergens een ommekeer in
het staatsapparaat voordoet of een regeringssysteem ineenstort ‘verklaarders’ van alle slag met elkaar wedijveren in het uitbrengen van
hun commentaartje, hun profetietje: iedereen staat klaar met zijn rationele
en marxistische interpretatie om een rookgordijn te leggen en vooral te
beletten die ene waarheid onder ogen te zien: dat het in alle geval het
systeem is dat de bovenhand zal halen, nu of later, wat ook zijn masker
moge zijn.
Alain Fleig

De nog prille Spaanse democratie werd al dadelijk door de massamedia overspoeld:
het Westen haalde alle registers uit om zijn ‘verkalkte’ ideologie nieuw leven in te
blazen, terwijl de krasse uitspraken van Eurocommunist Santiago Carillo het Oosten
nog steeds zwaar op de maag liggen en vinnige reacties uitlokten. Een tegen de
onverschilligheid van het E.E.G.-‘proletariaat’ opbotsend extreem-links had
Zuid-Europa, en met name Spanje, tot nieuw testgebied van haar revolutionaire
ideeën uitgeroepen.
De marxistische benadering had ten minste een ding voor op de democratische
apologeten: dat ze de verandering van het staatsregime rationeel poogde te
verklaren. Maar in haar enthousiasme over de positieve resultaten daarvan voor de
arbeidersbeweging verwaarloosde zij de analyse van het Spaanse
democratiseringsproces als moment van politieke en ideologische reorganisatie van
de burgerij en van haar uiteindelijke scharnierfunctie binnen wat wij de staatslogica
van het kapitalisme zouden willen noemen. In dit artikel willen wij die kritiek
verantwoorden. Natuurlijk vergt een beter begrip van de recente ontwikkelingen ook
een analyse van het Franquisme. Maar de misvatting daarvan als een louter
repressief instrument in handen van de burgerij leidt eveneens tot gevaarlijke illusies
en roept kritiek op. Gezien de limieten van dit artikel, wordt ook die kritiek bewust
1
fragmentair gehanteerd , na een korte terugblik op het wel en wee van de Spaanse
democratisering gedurende de eeuw vóór Franco.
In tegenstelling tot de meeste westerse landen heeft Spanje nooit een radi-

1

Voor een volledige behandeling verwijzen wij naar Sergio Vilar, Dictature et fascisme en
Espagne, Editions Anthropos, Paris, 1977.
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caal-burgerlijke revolutie gekend. De schuld daarvan lag volkomen bij de bourgeoisie
zelf, die hier optrad als een inerte klasse. Zij bleef zozeer in haar
economisch-corporatistische belangen steken, dat zij er niet toe kwam op politiek
en ideologisch vlak de strijd voor een nieuw type maatschappij aan te binden. De
talrijke zogenaamde burgerlijk-revolutionaire explosies in Spanje dienen dan ook
met het nodige korreltje zout te worden genomen. Veelal waren het initiatieven van
2
de intellectuelen van de bourgeoisie - in casu de liberale militairen - die al te ver
vooruit waren op het bewustzijn én de wil van hun eigen klasse en van hun sociale
achterban, de boeren.
Al die pogingen liepen op een fiasco uit. Daardoor kende Spanje nooit de opbouw
van een burgerlijk-democratische ideologie, die de objectieve belangen van de
burgerij dient en daarom de strijd aanbindt tegen een feodaal-religieuze,
absolutistische monarchie. De liberale pronunciamientos verdronken in een algemene
apathie, wat het (voor de toekomst belangrijke) militaire corporatisme gevoelig in
de hand werkte. Het waren veeleer de arbeiders, de boeren en de kleinburgerij die
de dragers werden van de revolutionaire ideologie. Die beweging kristalliseerde
zich uit in de eerste, anarchistisch getinte republiek (1873), maar strandde op de
eerder vermelde willoosheid van de burgerij.
Dat het anarchisme de ‘Spanjaarden’ (voor zover die bestaan) a.h.w. in het bloed
zou zitten, lijkt ons sterk overdreven. Een rationeler verklaring van dat vroege
Spaanse anarchisme heeft veel te maken met de toekomstige crises van het
christendom. De steun van de Kerk aan de burgerij, toen deze de collectief uitgebate
dorpsgemeenschappen opslokte (1855), was in flagrante tegenspraak met haar
‘armenideologie’. Dat zette heel wat kwaad bloed bij de boeren. En daar kwam het
anarchisme het ideologisch vacuüm opvullen. Zijn mystiek-religieuze dimensie tegenover het hemelse paradijs stelde het zijn aardse - zijn egalitarisme en zijn
strategie van de directe actie vergemakkelijkten uiteraard het proces. Door het
kwantitatief overwicht van de boerenstand in de Spaanse maatschappij kwamen
ook de arbeiders en de kleinburgerij weldra in de wazige ban van het anarchisme.
‘De Spaanse arbeidersbeweging is nog jong. Het gaat daar om een proletariaat dat
nog op talloze wijzen met de landelijke bevolking verbonden is: met zijn tradities,
zijn reflexen, zijn mengeling van gelatenheid en brutale opflakkeringen van
opstandigheid. Hun soepele organisatie (CNT, Confederacion National de
Trabajadores) en hun trouw aan het principe van de directe actie beantwoordden
vrij goed aan de eigen aard van een proletariaat dat gevoelig was voor de
“exemplarische acties” van roerige minderheden, die tegelijk het

2

Deze groep vormde weliswaar een minderheid binnen het militair apparaat, die haar liberale
ideeën opstak tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1808-1813).

Streven. Jaargang 31

1023
3

juk van de verdrukking én hun eigen apathie wilden afschudden’.
Het revolutionaire onvermogen van de burgerij was te wijten aan haar structuur.
De Spaanse economisch dominerende klassen zijn van oudsher de
grootgrondbezitters en de financiële burgerij, waarvan de materiële én persoonlijke
belangen sterk verweven zijn. Nauwe banden met het internationaal kapitaal bestaan
uiteraard ook. Op enkele Catalaanse en Baskische kernen na wordt de industriële
bourgeoisie volledig gedomineerd door die van het grootgrondbezit. Maar zowel
grootgrondbezit als bankkapitaal waren (en zijn) in wezen parasitair. De kapitalisatie
van de grondrente werd niet voor modernisering en mechanisatie van de landbouw
aangewend: grote stukken landbouwgrond bleven braak liggen of werden
voorbehouden voor de jacht. De gelden werden improduktief aan luxegoederen
besteed, of samengevoegd met het commerciële kapitaal - van koloniale oorsprong
- en de internationale participaties om het bankkapitaal te vormen. Dat bankkapitaal
was op industrieel vlak al even steriel, op de belangrijke uitzondering na van het
Baskisch bankkapitaal, dat tot stand kwam door de uitverkoop van de eigen
bodemrijkdom en in belangrijke mate de Baskische ijzeren metaalindustrie
stimuleerde. De Spaanse industrieel-produktieve pool was aldus beperkt tot de
Baskische (siderurgie) en de Catalaanse (textiel) kernen, die beide evenwel onder
de directe controle stonden van het financiële en internationale kapitaal. De driehoek
- grootgrondbezit, financiële en industriële bourgeoisie - gesmeed tussen 1843 en
1857, zou tot minstens 1931 het Spaanse economische beeld beheersen.
4
Sergio Vilar wees op de uitzonderlijke gelijkenis in eigen aard én gevolgen tussen
de koloniale uitbating, de landbouwproduktie onder feodaal en absolutistisch beheer
en de werkwijze van het bankkapitaal. In het Spaanse bestel waren het alle drie
‘heren’ die renten, winsten of dividenden opstreken, zonder enig produktief initiatief
van hun kant. Het waren geen ‘echt actieve’ kapitalisten - d.w.z. ze waren niet de
toentertijd actieve industriëlen, die het economisch panorama van hun land werkelijk
wilden veranderen.

Het andere verleden
Infrastructureel overheerste dus ook wel in de Spaanse samenleving de
kapitalistische produktiewijze, maar de nog steeds levendige feodale en
absolutistische tendensen bleven verregaand het politieke en ideologische veld
bepalen. En hier stoten wij nu juist op de door vele rechtgelovige marxisten miskende
relativiteit van ‘historische omwentelingen’: wij bedoelen de mo-

3
4

Pierre Broué, La révolution espagnole 1931-1936, questions d'histoire, Flammarion, Paris,
1973, pp. 20-21.
Sergio Vilar, o.c., pp. 15-17.
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gelijke a-synchrone (niet gelijktijdige) evolutie van de drie niveaus - het economische,
politieke en ideologische - in het leven van een sociale groep of klasse. ‘Wanneer
wij het hebben over een (al dan niet kapitalistische) produktiewijze... dan praten wij
nog op een algemeen en abstract vlak, al zitten in dat begrip, naast de
produktieverhoudingen ook de politieke en ideologische verhoudingen al vervat. Zo
kan men inderdaad spreken over een typische op slavernij gebaseerde, feodale,
kapitalistische... produktiewijze... Maar al die produktiewijzen bestaan en
reproduceren zich slechts in historisch bepaalde sociale groepen: in Frankrijk, in
Duitsland, in Engeland enz...., op een bepaald moment van een historisch proces.
En die sociale groepen zijn altijd origineel, omdat zij reëel, concreet en
5
geparticulariseerd zijn’. De manklopende burgerlijke staatsidee resulteerde in een
eerste fase in de post-republikeinse ‘moderne’ monarchie, in een tweede fase in de
militaire dictatuur van Primo de Rivera (1923-1931). Beide regimes struikelden over
de groeiende ontevredenheid van de lagere ‘klassen’. De daaruit voortgekomen
tweede republiek (1931-1936) kende een gelijkaardig, theoretisch-monotoon verloop.
‘Kort samengevat: indien de heersende klassen niet in staat waren - en het evenmin
wilden - het sociale leven te hervormen door een verruiming van de democratische
en burgerlijke waarden, dan getuigden de proletarische klassen eveneens van hun
onvermogen (zij het in een andere graad en met een verschillende
verantwoordelijkheid) om hun revolutionair dynamisme in de praktijk om te zetten
door politieke veranderingen, die mogelijk waren binnen het geheel van - en in
6
overeenstemming met - de bestaande sociale verhoudingen’.
De combinatie van het economisch corporatisme van de burgerij, haar toenemende
militarisering en het militair corporatisme enerzijds en een niets ontziend
anticlericalisme, antimilitarisme en separatisme van proletariaat en kleinburgerij
anderzijds, kortom de permanente strijd om de hegemonie van beide potentiële
machtsblokken, maakte een radicale militaire ‘oplossing’ - in casu Franco's
pronunciamiento - onvermijdelijk. Want van meet af aan stonden beide
machtsblokken krampachtig onverzoenlijk tegenover elkaar, beide bezield door de
wil met geweld de tegenstrever te domineren. Op directe of indirecte wijze speelde
de religieuze ideologie hierin een kapitale rol. ‘Onder weliswaar verschillende en
zelfs tegengestelde vormen (van clericalisme en anticlericalisme) waren in beide
blokken gemeenschappelijke trekken voorhanden: inquisitorische
onverdraagzaamheid en politieke bekeringsijver met dreiging en terreur. De zwaarste
verantwoordelijkheid voor de afwezigheid van enige politieke (intellectuele, morele)
leiding komt op rekening van het aristocratische, burgerlijke blok dat, toen het nog

5
6

Sergio Vilar, ibid.
Sergio Vilar, o.c., p. 120.
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politieke en democratische oplossingen kón vinden die tevens zijn eigen belangen
dienden, opnieuw koos voor de barbaarse vormen van een “beheersing” der
klassentegenstellingen: een integristisch-fascistische partij en een militaire
7
machtsgreep’.

Het Franquisme
Het Franquisme was zeker geen zuiver - aan haar objective klassebelangen
beantwoordend - burgerlijk project, maar veeleer een oprisping van de fundamenteel
archaïsche dimensies van de Spaanse maatschappij, de explosie van haar honderd
jaar lang geaccumuleerde contradicties. Ook de typering van het Franquisme als
louter ‘fascisme’ houdt geen steek. Stippen we slechts één wezenlijk onderscheid
aan, de klassen-allianties: in Spanje heeft (in tegenstelling tot Duitsland en Italië)
8
het fascisme nooit voet aan wal gekregen bij de middenklassen. De Spaanse
dictatuur stond veel geïsoleerder dan haar fascistische evenknieën. Zij was de
reproduktie van het oude militair-religieuze totalitarisme doorspekt met enkele
fascistische elementen. De Franquistische ideologie was een allegaartje van militaire,
monarchistische, katholiek-integristische en falangistische subsystemen met een
overwegend militaristische inhoud. Elk subsysteem ontwikkelde zich weliswaar vrij
autonoom en handhaafde zich slechts omwille van zijn relatieve oppositie tegen
Franco. Het hoofdkenmerk van het Franquisme bleef evenwel de integratie van al
die subsystemen in een door de dictator beheerst politiek-militair project waarvan
niemand het doel - de bloedige onderdrukking van het antagonistische klassenblok
- betwistte. De persoon van Franco vormde het stabiliserende element, het ‘cement’
van dit ideologisch bouwwerk. In zijn charismatische figuur, incarnatie van hun
fundamenteel gemeenschappelijk project, herkenden de uiteenlopende stromingen
elkaar, over hun onderlinge verschillen heen. Franco zou ze steeds heel geschikt
tegen elkaar uitspelen om ze te neutraliseren en zijn alleenheerschappij te behouden.
Dat bracht meteen een ver doorgedreven personalisering van de hele politieke sfeer
met zich. Alles lag tenslotte in de handen van de camarillas (hofkliekjes) van de
‘ondercaudillo's’ die op hun beurt rechtstreeks van Franco's ‘supercamarillos’ of van
de generaal zelf afhingen. Die groepen bouwden hun invloedssferen uit in de
verschillende staatsapparaten. In het klimaat van een arbitrair rechtssysteem Franco's wil was wet - kon niemand in staats-

7
8

Sergio Vilar, o.c., pp. 135-137.
De verschillen gaan veel verder en betreffen de natuur zelf van het fasciserings- en militair
proces. In Italië en Duitsland domineerden de economische contradicties binnen de heersende
klassen en maakten een ‘manu militari’-oplossing noodzakelijk. In Spanje, waar het nauw
met elkaar verbonden grootgrondbezit en bankkapitaal de economie volledig beheersten,
hadden de politieke en ideologische tegenstellingen tussen de maatschappelijke klassen de
overhand.

Streven. Jaargang 31

1026
dienst aan de gevolgen van de personalisering ontsnappen. Dit werd trouwens nog
in de hand gewerkt door de hang tot volgzaamheid die de sterkst gehiërarchiseerde
en tevens de belangrijkste instellingen, Kerk en leger, uitstraalden. Hiërarchie was
altijd al synoniem van respect voor - en trouw aan - de orde, kritiekloze aanvaarding
van dogma's, sacralisering van de politieke macht. Ieder bureaucratisch apparaat
bevordert trouwens de clanvorming, die alsmaar sterker wordt naarmate dat apparaat
zich autonomer kan opstellen.

De inheemse bourgeoisie
Nu mocht de Franquistische staat nog zo autonoom zijn, ook zijn evolutie werd
mede bepaald door die van zijn maatschappelijke klassen. Ludolfo Paramio heeft
9
dat proces uitvoerig beschreven. Wij beperken ons tot de algemene structurele
wijzigingen binnen de Spaanse maatschappij en de conflictueuze toestanden die
daaruit voortvloeiden.
De wezenlijke na-oorlogse veranderingen in Spanjes socio-economisch beeld
hebben te maken met de internationale kapitaalbewegingen in wat Lenin de (actuele)
10
imperialistische fase noemde. In de 19e eeuw haalde de kapitaalexport het al vlug
op de waardenexport. In een eerste periode richtte het kapitaal zich dan op de
controle van de grondstoffenmarkt en op de marktuitbreiding. Na 1945 overheerste
evenwel de industriële tendens: het buitenlands kapitaal investeerde hoofdzakelijk
in de industrieel-produktieve sectoren. De Spaans-Amerikaanse militaire en
economische akkoorden openden definitief de Spaanse grenzen voor buitenlandse
11
investeringen. Ten gevolge van de industrialisering groeiden in Spanje vooral de
secundaire en tertiaire sectoren: de lichte industrie van de consumptiegoederen,
de diensten (toerisme)- en transportsector en de bouwnijverheid. Het aandeel van
de actieve bevolking in de secundaire en tertiaire sector steeg tussen 1960 en 1969
van 32% en 27% tot 36% en 33%. In de primaire, agrarische sector daalde het
aandeel in dezelfde periode van 42% tot 31%. De gemiddelde groeivoet van de
hele Spaanse economie bedroeg voor de periode 1960-1970 7%, een meer dan
behoorlijke groei waarop de apocalyptische economische voorspellingen van de
arbeidsorganisaties hun tanden stukbeten.

9
10
11

Ludolfo Paramio, Le bloc dominant dans l'Espagne de Franco, in Les Temps Modernes, No
357 BIS, pp. 265-288.
W.I. Lenin, Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme, Progres, Moskou, 1966.
Cfr. Max Gallo, Histoire de l'Espagne franquiste, Marabout Université, tome 2, p. 266 (voor
een overzicht van de economische ontwikkeling vanaf 1945 tot 1974 en de sociale
consequenties daarvan cfr. H. Jans, November in Madrid, in Streven, januari 1976, blz.
298-302).
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De tot dan toe nog marginale industriële fractie van de bourgeoisie schakelde zich
12
in dat proces in. Met Poulantzas definiëren we haar als een weliswaar inheemse
maar niet nationale burgerij. Dat laatste kon (en kan) ze niet zijn, omdat ze te zeer
afhankelijk was van het internationaal kapitaal: afhankelijk van de buitenlandse
technologie, van onderaanneming met buitenlands kapitaal, van de grotendeels
door de zogeheten compradorenbourgeoisie gecontroleerde afzetmarkten, van de
zware industrie tenslotte, die traditioneel de bestaansmogelijkheden van de lichte
industrie bepaalt.
Natuurlijk bestonden er reële contradicties tussen deze inheemse bourgeoisie en
de compradoren, letterlijk de ‘verkopers’, verhandelaars van het buitenlands kapitaal.
De commercieel en financieel zeer actieve compradorenbourgeoisie is afgestemd
op het Amerikaans kapitaal, ofschoon de E.E.G.-investeringen aanzienlijker zijn (dit
is een gevolg van de Spaans-Amerikaanse akkoorden van 1953 en van de
wereldhegemonie van het Amerikaans kapitaal). De inheemse bourgeoisie vocht
slechts om een betere verdeling van de staatssteun, om de (relatieve) verhoging
van de lonen én de consumptiekracht van de massa (die de afzetmarkt voor haar
eigen produktie moest vergroten), om maatregelen die het competitie-vermogen
van haar eigen produkten moesten opdrijven...
Toch kwam het niet of nauwelijks tot een politieke vertaling van deze contradicties:
daarvoor was de inheemse industriële bourgeoisie structureel te zwak, te zeer
verscheurd door de interne tegenstellingen tussen monopolistische en
niet-monopolistische fracties, te wisselend ook in haar concrete samenstelling
doordat nu eens een fractie van het kapitaal (een industrietak of een onderneming)
zich van het buitenlands kapitaal wist los te weken en zich bij de inheemse
bourgeoisie ging voegen, dan weer het precies omgekeerde proces de
compradorenclan versterkte met een overloper van de andere kant. De reële
conflicten van de inheemse bourgeoisie met het Franquisme zijn trouwens nooit
explosief-antagonistisch geweest. Die bourgeoisie verweet het Franquisme alleen
zijn te exclusieve behartiging van de belangen van de traditionele oligarchie
(grootgrondbezitters en financiële bourgeoisie) maar betwistte nooit de hegemonie
13
van de compradoren. Men verlangde alleen gunstiger afhankelijkheidsvoorwaarden.
Onderhandelingen daarover bleken echter ondoenlijk te zijn binnen een dictatuur
die stoelde op het wankele evenwicht tussen uiteenlopende politieke, ideologische
en economische clans. Een gedachtenwisseling over de ten opzichte van de
werkende klasse te voeren politiek - volgens Poulantzas de kern van de
meningsverschillen - kwam evenmin van de grond. Poulantzas' thesis dat de
inheemse burgerij, tegen de oudere oligarchie en de dictatuur in, resoluut opteerde
voor een erkenning van het syndicale feit, als middel tot ideologische
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N. Poulantzas, La crise des dictatures militaires, Seuil, Paris, 1976.
Cfr. L. Paramio, o.c., p. 268.
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integratie van de arbeidersklasse, lijkt ons sterk overtrokken. Wij geven toe dat er
op dit punt inderdaad meningsverschillen bestonden, die samen met de
bovenvermelde wrijvingen leidden tot een toenemende afstandelijkheid van de
inheemse industriële bourgeoisie ten aanzien van het Franquisme, wat de dictatuur
nog meer in het isolement drong.

Nationalisme en arbeidersbeweging
In Spanje liepen industrialisering en verstedelijking parallel. De stad nam de maat
van het platteland; het stedelijke proletariaat en de nieuwe kleinburgerij (ambtenaren,
technici, functionarissen) zorgden voor een belangrijke aflossing van de boeren- en
oude (artisanale en commerciële) middenstand. Die beweging ging gepaard met
een verticale opgang van de klassenstrijd, waarvan de nieuwe kleinburgerij zich
niet afzijdig hield. Een gelijkaardig fenomeen vinden wij trouwens terug op Europees
vlak: het betreft een algemeen proces van toenadering (of van vernauwing van de
kloof) tussen de klassenposities van het stedelijk salariaat en proletariaat. In Spanje
vormde een duidelijk progressief nationalisme de schakel tussen beide. ‘Dat
nationalisme getuigt op de eerste plaats van een werkelijk verlangen naar nationale
onafhankelijkheid, dat breekt met het officiële nationalisme van het regime. Op de
tweede plaats markeert het een kentering in het culturele en ideologische protest,
doordat dit protest een uitgesproken populistisch karakter krijgt bij o.m. de
intellectuelen van de nieuwe kleinburgerij (men denke hier aan het thema van de
ontdekking “van de wortels van de volkscultuur”, zoals die tot uiting komt in het
enorme succes en de protestataire rol van het volkslied, vanaf de nova canco in
14
Spanje tot de rebeliko in Griekenland)’. Het engagement van die nieuwe
kleinburgerij bleef niet zonder gevolg voor de politieke en ideologische oriëntatie
van het staatspersoneel. De voornaamste crisisfactor bleef echter de arbeidersklasse.
De ontwikkeling van haar strijd zullen we hier niet voor de zoveelste maal te berde
15
brengen. Stippen we alleen aan dat haar spectaculair karakter de marxistische
theoretici danig verblindde, wat F. Claudin openlijk toegeeft: ‘Op dit punt lijdt mijn
analyse, achteraf beschouwd, aan een zekere overschatting van de werkelijke macht
die de arbeidersbeweging al bereikt heeft: het was de analyse van een balling, ver
16
van het levende contact met de realiteit’. Veel beslissender dan het al bereikte
niveau van de arbeidersstrijd was de niet-integratie van de arbeidersklasse in de
verticale syndicaten. De gecumuleerde afstandelijkheid en onverschilligheid van
arbeidersklasse én middenstand

14
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N. Poulantzas, o.c., pp. 82-83.
Cfr. Fernando Claudin, Le nouveau mouvement ouvrier espagnol, in Les Temps Modernes,
No 357 BIS, en Frans Nieuwenhof, De arbeidersbeweging in het huidige Spanje, in Streven,
maart 1977, blz. 545-551.
F. Claudin, o.c., p. 55.
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dreef het Franquisme in een uitermate geïsoleerde positie en lokte een diepe crisis
uit. Ook die ‘passieve’ weerstand van het Spaanse volk werd door de linkse
organisaties verkeerdelijk bestempeld als ondoelmatig. Het isolement van de dictatuur
zou hebben verhinderd dat haar staatsapparaat doorkruist werd door de (gewenste)
klassentegenstellingen: de weliswaar bestaande interne contradicties werden dan
beschouwd als wrijvingen tussen clans en camarillas die volkomen boven of naast
de klassencontradicties stonden. Uiteraard een misvatting! Maken we met Poulantzas
17
een theoretisch ommetje.
Ten onrechte wordt de relatie staat/sociale klassen veelal beschouwd als een
puur uitwendige relatie tussen twee op zichzelf staande en be-staande ‘wezenheden’.
In de oude Hegeliaanse conceptie is de staat dan een volwaardig Subject, volledig
gescheiden van de ‘société civile’, dat als belichaming van de collectieve wil de
versplintering van de individuen overstijgt en over een intrinsieke rationaliteit beschikt.
Volgens de oude marxistische visie is de staat slechts Object, een instrument of
machine die naar believen (door de heersende klassen) gemanipuleerd kan worden.
In beide visies kunnen de klassen slechts van buitenaf op de staat inwerken en een
militaire dictatuur b.v., die zich van het staatsapparaat bedient, zal voor de marxisten
de definitieve bevestiging zijn van de pure ‘instrumentaliteit’ van de staat. In
werkelijkheid echter is de staat noch Subject noch Object, maar een verhouding, of
liever de condensatie van de krachtverhoudingen tussen de klassen, zoals die zich
op specifieke wijze in het staatsbestel uiten. Als de klassenstaat, die hij nu eenmaal
ook is, zal de staat de klassencontradicties in zijn eigen schoot reproduceren. De
interne staatscontradicties dragen altijd een duidelijk klassenstempel.
Deze overwegingen waren des te meer op het Franquisme van toepassing omdat
een bepaalde staatsvorm niet eeuwig op uitsluitend repressieve gronden kan
aanblijven: ideologisch domineren wordt levensnoodzakelijk. Nu beschikken de
klassieke burgerlijke, maar ook de fascistische staten over een apparaat dat de
volksklasse politiek en ideologisch leidt: de partijen en de syndicaten, voor het
fascisme (en niet alleen voor het fascisme...) vanzelfsprekend de eenheidspartij en
het eenheidssyndicaat. Binnen en tussen die instanties kunnen de conflicten dan
worden bijgelegd. Maar in de Franquistische staatsapparaten waren de volksmassa's
nergens duidelijk aanwijsbaar, wat betekent dat ze overal waren. Tegen een
alomtegenwoordige vijand die onvindbaar en daarom niet te recupereren is, stapelden
de meest contradictorische tactieken zich op.

17

N. Poulantzas, o.c., pp. 93-98.
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Rimpelloze overgang
Bovenvermelde crisisgegevens vormen het kader waarbinnen de overgang van
18
Franquisme naar democratie begrepen dient te worden. Dat de overgang zo
rimpelloos verlopen is, heeft vele marxisten met verstomming geslagen. En dan
hebben we het nog niet eens over de ‘revolutionaristische’ stroming die reeds de
rode morgen van de socialistische revolutie zag dagen. Het alternatief dat ze Spanje
boden, was een onmogelijk (tè geleidelijk) ‘evolutionisme’ of een (totale)
‘democratische breuk’. Het ‘evolutionisme’, de ‘versie’ van Arias Navarro en Fraga
Iribarne, deden ze unaniem af als utopisch. Kon men nu eenmaal, tegen de
opkomende massabeweging in, bepaalde vrijheden - vrijheid van politieke
organisatie, persvrijheid... - voor langere tijd tot de heersende klassen en de
maatschappelijke middenmoot beperken? De theorie van de ‘democratische breuk’
leek veel sluitenden Hier voerde nogmaals Poulantzas het hoge woord. De
‘democratische breuk’ hield voor hem in: het regelrecht dynamiteren van het
Franquistische institutioneel kader door de instelling van het algemeen stemrecht,
partij-pluralisme, syndicale en persvrijheid, een nieuwe verhouding tussen
uitvoerende macht en parlement, de juridische afbakening van de
bevoegdheidssferen van de staatsapparaten.
Een dergelijk parlementair-democratisch regime kon zich volgens hem niet
19
continu-lineair uit de dictatuur ontwikkelen. en vereiste een radicale oplossing.
Hoe deze democratische omwenteling zou verlopen, verduidelijkte Poulantzas niet.
Wel verwees hij terloops naar het Griekse en Portugese voorbeeld. Het ‘hoe’ had
trouwens minder belang. Centraal stond de onvermijdelijkheid van bedoelde breuk.
De uitgeholde dictatuur, zo meende Poulantzas, kon niet veel langer opboksen
tegen het brede front dat in de maak was. Dit front was de logische vertaling van
de progressieve conjuncturele en taktische convergentie van de belangen van de
inheemse burgerij én de volksklasse in de uitbouw van een democratie. De
hegemonie kwam de burgerij toe. Zij zou zowel de nieuwe middenstand via een
aantal inslaande ideeën als ‘technocratisme’, ‘Europeanisering’, ‘ontwikkeling’,
‘modernisering’, als een tot ‘democratisch bewustzijn’ gekomen arbeidersklasse op
sleeptouw nemen.
Euforisch gestemd door zijn theoretische innovatie (‘lange tijd hadden wij die
burgerij niet bekwaam geacht om die rol te spelen in een effectieve breuk en de
vervanging van een staatsvorm (de dictatuur) door een andere (de burgerlijke
20
democratie’)...), ging Poulantzas op schimmenjacht. De voor-
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De rol van de nationalistische bewegingen is genoeg bekend en behoeft niet verder
onderstreept te worden.
N. Poulantzas, o.c., pp. 106-108.
N. Poulantzas, o.c., p. 76.
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afbeelding van het voorspelde proces vond hij in de Junta democratica ‘waar juist
de monopolistische fracties van de inheemse burgerij een alliantie zoeken met de
21
communistische partij. In werkelijkheid was de Junta democratica een samenraapsel
22
23
24
van de PSP, de ‘Socialistische Allianties’ en burgerlijke politici rond de
communistische partij. Deze burgerlijke politici vertolkten wel de theoretische
standpunten van hun meest dynamische klassenfractie, maar hun praktijk viel anders
uit: ‘De dynamische spits van die economisch heersende klassen gaat iets verder,
in de zin van een technocratie en komt er zelfs toe “theoretisch” een parlementair
systeem te aanvaarden met echte bewegingsvrijheid voor de politieke partijen. Het
zijn de vertegenwoordigers van de dynamische fractie die tactische accoorden
afsluiten met de groepen van de oppositie en de communistische partij in de schoot
van de democratische Junta's.(...) De waarheid is echter dat ook die dynamische
fractie van de burgerij gelieerd blijft, ten minste wat zijn economische belangen
betreft, met de andere sectoren, die behoren tot de Franquistische clans en
25
camarillas’.
Claudin noemt de Junta democratica dan ook en o.i. terecht een fictieve
klassenalliantie: ‘Aan bepaalde politieke persoonlijkheden van de Junta kende men
een representatief karakter toe voor de klassen die zij heten te vertegenwoordigen.
26
Dat is een grote fictie.
Poulantzas' schromelijke overschatting van de leidende rol van de inheemse
burgerij in het democratiseringsproces berustte op een extrapolatie van het Portugese
en vooral Griekse voorbeeld. Hij onderkende niet de specifieke traditionele inertie
van de Spaanse heersende klassen, die ook de na-oorlog-vertegenwoordigen. Dat
26
is een grote fictie’.
De overgang van Spaanse dictatuur naar democratie is trouwens een vals
probleem, omdat die overgang er nooit geweest is: met de dood van de sleutelfiguur
Franco verdween op slag ook het Franquisme (door de sterke personalisering die
27
de Franquistische dictatuur had gekenmerkt). Er bleven enkel losse brokstukken
over, waarvan de autonome bewegingsruimte echter beperkt was. Het unieke van
het Franquisme lag hem hierin dat Franco in detail de reproduktie - tegelijk
voortzetting én onvermijdelijke verandering - van zijn systeem had gepland. Hij wees
een opvolger (Juan Carlos) aan en droeg zijn camarillas op de toekomstige koning
onvoorwaardelijk te steunen. Deze werd de nieuwe middelpuntvliedende kracht,
waaraan even-
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N. Poulantzas, o.c., p. 64.
De PSP (Partido Socialista Popular) wordt geleid door prof. Tierno Galvan. Hoofdzakelijk
professoren, kaderpersoneel en intellectuelen maken er deel van uit.
Van zeer recente datum. Welke krachten hier precies aan het werk zijn, is niet precies bekend.
Verbonden met de liberale stroming van het Opus Dei.
Sergio Vilar, o.c., pp. 205-206.
F. Claudin, o.c., p. 193.
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wel de staatsapparaten en met name het leger rechtstreeks gebonden bleven. Juan
Carlos bleek heel wat lucieder te zijn dan de meerderheid van het Franquistisch
politiek personeel. Het mislukte ‘evolutionisme’ van Arias Navarro indachtig opteerde
hij voor een onmiddellijke en vergaande democratisering. De man die het moest
klaren was Adolfo Suarez. Zijn politieke acrobatieën laten we hier achterwege.
Wijzen we er alleen op dat de troefkaarten voor zijn politiek al geschud waren: een
totaal immobilisme van de burgerij, de door Franco aan leger en staatsapparaat
opgelegde trouw aan de persoon van de koning en tenslotte, doorslaggevend, de
toendertijd reeds bedongen ‘goodwill’ van de linkse organisaties.

Eigen democratie
We hebben de Spaanse burgerij reeds beschreven als een inerte klasse die elke
elementaire politieke en ideologische potentie miste. Toch kent Spanje nú zijn
burgerlijk-democratische revolutie, zijn 1789. Dat huzarenstukje mag gerust op
naam van de arbeidersorganisaties worden geschreven. Zij maakten het de
bourgeoisie duidelijk dat de beste medicijn tegen radicale revoltes hùn
machtsmonopolie binnen de arbeidersklasse is. En de burgerij heeft zijn lesje geleerd.
Zij schijnt voor de eerste maal te begrijpen dat syndicaten en linkse partijen die voor
het kapitalisme primordiale kracht beschermen: de arbeidskracht. Dat er in de
kapitalistische maatschappij inderdaad tegenstrijdige belangen bestaan. Dat die
tegenstellingen vooral niet door de antagonisten zelf mogen worden uitgevochten,
maar dat je voor het management van de contradicties beter organisaties creëert
die ze afzwakken en de voor het vlot functioneren van de hiërarchisch-industriële
maatschappij noodzakelijke consensus mogelijk maken.
Bourgeoisie enerzijds, socialisten en communisten anderzijds zijn nooit op één
punt antagonistische tegenspelers geweest: beide aanbidden vanouds het gouden
kalf van de arbeidsproduktiviteit, rationaliteit, autoriteit en veroordelen in eenzelfde
28
beweging de oneconomische creativiteit. Beide zijn ze dragers van het ‘homo
economicus’-project. Het medebeheer van de arbeiderspartijen (vooral de
communistische) beschermt niet alleen een achterhaald kapitalisme tegen eventuele
revolutionaire uitbarstingen, maar bindt de arbeidersklasse aan - en mobiliseert ze
voor - het produktiesysteem, wat de rationaliteit en de produktiviteit alleen maar ten
goede komt. Wij beschouwen de Spaanse arbeidersorganisaties dan ook als het
nieuwe ideologische staatsapparaat van een burgerij die aardig versterkt uit het
democratisch avontuur te voorschijn komt. Nochtans zal die democratie niet in
dezelfde vorm uitgewerkt worden als de Westeuropese modellen. De
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Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, Gallimard, Paris,
1967.
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structurele limieten van het democratiseringsproces worden bepaald door de plaats
die Spanje in de actuele ‘imperialistische’ of wereld-economische keten inneemt.
Haar zwakke economische structuur en de harde klassenstrijd lopen o.i.
onvermijdelijk uit op een nieuw type van afhankelijke kapitalistische Staat met
wezenlijke democratische trekken, maar waarin de repressieve apparaten en het
leger nog lang hun uitzonderlijke rol als politiek organisatieterrein van de bourgeoisie
(naast de politieke partijen) zullen blijven spelen.
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Forum
Jongeren en hun geloof
1

Als vervolg op zijn boek Terwijl de boer slaapt , dat het geloofsleven van kinderen
tot twaalf jaar beschrijft, is Jan Nieuwenhuis nu gekomen met een tweetal publikaties
over het geloofsleven van jongeren tussen twaalf en zeventien jaar, waarbij een
door hem in 1976 gehouden enquête op een 25 tal scholen in Nederland en
2
Vlaanderen het uitgangspunt vormt. Het eerste deel is gericht tot ouders en hen
die zich met de vorming van jonge mensen bezighouden of zullen gaan bezighouden,
en bedoelt een beeld te schetsen van het geloofs- en kerkbeleven van jeugdigen
tussen twaalf en zeventien jaar, alsmede enkele grondlijnen aan te geven voor het
omgaan met deze jonge mensen, vooral wat hun religieuze ontwikkeling betreft.
Eén gegeven staat in dit boek zeer centraal en wordt voortdurend benadrukt: dat
er echt naar de jongeren geluisterd moet worden; het antwoord op de
geloofsproblematiek van jonge mensen is dan ook niet: een antwoord, maar: een
luisteraar. Het geheim ligt in het weigeren te debatteren (64). Noch de kerk noch
de schoolkatechese schijnen dit te kunnen, gezien de vele en felle reacties die
binnenkwamen. Nieuwenhuis durft beweren dat ‘het godsdienstonderricht op school
niet alleen weinig of geen waarde blijkt te hebben voor het eigen geloofsleven van
de leerling; het blijkt de ontwikkeling van dat geloofsleven ook te blokkeren en een
eigen geloofsgroei in de weg te staan. Geloven - zo schrijft hij - vraagt een ander
relatiepatroon dan dat van de school, een relatiepatroon dat een eenvoudig, maar
echt beminnen insluit en niet de indruk vestigt zich meer om de godsdienst van het
kind te bekommeren dan om het kind zelf (210). ‘Een school, die echt
godsdienstonderricht zou willen geven, moet zichzelf opheffen’ (211) is zijn voor
verschillenden wellicht schokkende conclusie. Hier wordt dus een heel andere taal
gesproken dan in de Brief over het katholiek onderwijs van de Nederlandse
bisschoppen op 11 jan. 1977, waarin o.a. wordt gesteld: ‘Niet de catechese alleen
maakt de school katholiek, integendeel, de katholieke school maakt de catechese
mogelijk. Al maakt de catechese de katholiciteit van de school niet uit, zij is er wel
een onmisbaar element in. Catechese heeft tot taak de waarden die in het geheel
van de school aanwezig zijn, uitdrukkelijk onder woorden te brengen en te ordenen
in het grote kader van evangelie en Kerk. Catechese zal hetgeen gebeurt, toetsen
door er de Openbaring en de geloofsovertuiging van de Kerk naast te leggen en
van daaruit steeds opnieuw te verkondigen’. Volgens Nieuwenhuis leert de ervaring
nu juist, dat de school als zodanig waarachtige catechese onmogelijk maakt en in
de weg staat. Hij pleit daarom voor een ander godsdienstonderricht op de school
en stelt voor het ‘lessenpakket’ over religie/christendom onder te brengen bij de
vakgebieden waar de verschillende invalshoeken thuishoren: ‘de
ontstaansgeschiedenis van religie/christendom zou grotendeels verwezen moeten
worden naar de geschiedenis-sectie; voorzover die geschiedenis literatuur
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of bronnenboeken betreft - zoals bijv. de bijbel - zou de inleiding daartoe toegewezen
moeten worden aan de verschillende taal- en literatuursecties; de inleiding tot de
levensbeschouwelijke inhoud van religie/christendom zou thuishoren bij een vak
filosofie of godsdienstwetenschap’ (216). Dit alles betreft echter alleen de
informatieve kant, die in een nieuw jasje wordt gestoken, maar het (on)geloof van
de jongeren zelf is aldus nog niet aan bod gekomen: de bespreekbaarheid van het
eigen bestaan. Het hóeft niet buiten de school te gebeuren, in elk geval wél buiten
de lesuren en buiten het lesrooster. De deelname eraan zou vrij moeten zijn en
deze activiteiten zouden het karakter moeten kunnen krijgen van waarachtige
gesprekken, die - en hier ligt een probleem - niet te organiseren zijn. ‘Men kan
hooguit een kader scheppen, een platform waarop zij mogelijk zijn. Een school zou
- nogmaals: niet programmatisch, maar intentioneel - aanzetten kunnen geven tot
het vormen van gespreksgroepen of -rondes, waar mensen op vrijwillige basis en
hoe dan ook samenkomend, elkander kunnen uitspreken en verstaan. Ervaringen,
opgedaan bij de Pax-Christitochten - die zo klaarblijkelijk in dit soort behoeften
voorzien - kunnen daartoe aanwijzingen geven... Ook experimenten tijdens
schoolweken of vormingsdagen wijzen er duidelijk op dat het kán; docenten hebben
dan vaak de beleving, anders, menselijker met de leerlingen te kunnen functioneren
dan in lesverband’ (219).
Binnen het voorstel van Nieuwenhuis - en wellicht klinkt dat op het eerste gezicht
enigszins paradoxaal - moet er op school iets gedaan worden aan de exegese van
de bijbel, d.w.z. ‘er moet informatie gegeven worden over de ontstaansgeschiedenis
van de bijbelverhalen, hun geboortegrond en -tijd, de feitelijke situatie van de mensen
onder wie ze naar boven zijn gekomen. Er moet ook taalonderricht worden gegeven,
over bijbelse sleutelwoorden, tekstgenres, taalgebruik; ook deze informatie dient te
worden ondergebracht bij de vakgebieden waar ze thuishoort. Het gaat in deze
context immers om profane en niet om religieuze informatie... Het verdient
aanbeveling de bijbel voor wat de exegese betreft onder te brengen bij de zakelijke
vakken, en voor wat het levensverhaal betreft bij de vormingssectie of het gesprek’
(227-228).
Van groot belang is het laatste hoofdstuk, getiteld Geloven met de kerk, waarin
de positie van de kerk en haar reageren (of niet reageren) ten aanzien van de
jongeren wordt beschreven. Dit uitermate belangrijke stuk laat zich niet in een paar
zinnen samenvatten, maar verdient m.i. grote aandacht.
3
Tegelijkertijd is ook het tweede deel verschenen dat grotendeels bestaat uit
citaten van de geënquêteerde jongens en meisjes, voorzien van enkele reflecties
daarop van de samensteller. Dit boek dient allereerst als documentatie en
‘bronnenboek’ bij Volgend jaar misschien, deels om de lezing daarvan niet te hoeven
onderbreken door vele citaten, deels ook om de lezer in de gelegenheid te stellen,
zelf zo volledig mogelijk kennis te nemen van het antwoordenmateriaal. Daarnaast
richt dit ‘bronnenboek’ zich ook rechtstreeks tot jonge mensen zelf en wil het voldoen
aan de meermalen door hen uitgesproken wens, eens te kunnen lezen wat
leeftijdgenoten over onderwerpen als deze denken. Beide boeken zijn opgezet als
zelfstandige werken; zij kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen, maar
verwijzen wel meermalen naar elkaar. Tot de meest opvallende citaten in het boek
behoren wel die waarin de jongeren uitspreken eindelijk eens te kunnen zeggen
wat henzelf bezighoudt, zonder dat er weer met iemand over gediscussieerd behoeft
te worden. Bij voortduring wordt bevestigd hoe moeilijk het voor de hen omringende
3

Jan Nieuwenhuis, Tussen twaalf en zeventien. Berichten van jonge gelovigen. Ambo, Baarn,
1978, 198 blz.
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volwassen wereld is om écht naar ze te luisteren; en belangrijk is dit wel, want
‘tussen twaalf en zeventien wordt de mens wie hij is’ (33).
{problem}Panc Beeentjes
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Wegen naar mystieke ervaring
1

De hertaler van de mystieke tractaten van Jan van Ruusbroec zal spoedig van een
voltooid werk kunnen spreken. Aan de bewerking van Die Chierheit der gheesteliker
Brulocht gingen bij dezelfde uitgever in de reeks ‘Ruusbroec hertaald’ vooraf: Vanden
blinckenden Steen of het mystieke zoonschap, Vanden VII Sloten of een dag
contemplatief leven en werken, Van VII Trappen of Ruusbroecs mystieke minnezang,
Een Spieghel der eeuwiger Salicheit (Van den heilighen Sacramente) of Eucharistie
en geestelijk leven. De bewerking van Ruusbroecs tractaat Dat Rijcke der Ghelieven,
dat de reeks voorlopig zal afsluiten, is in voorbereiding en zal nog dit jaar verschijnen.
Aan de merites van deze heruitgave van Ruusbroecs mystieke oeuvre is in dit
tijdschrift al aandacht besteed (Streven 28 (1974-1975) blz. 186). Het Nederlandse
idioom klinkt in deze hertaling van de Brulocht, Ruusbroecs meesterwerk, nog
zuiverder, terwijl de betrouwbaarheid in de weergave van zijn gedachten en de
betrokkenheid bij het relaas van zijn mystieke denkbeelden en ervaringen er niet
onder geleden hebben. De afstand lijkt iets groter, maar in werkelijkheid heeft de
bewerker Ruusbroec dichter bij het Nederlands-sprekende publiek gebracht en zijn
doel nog accurater bereikt. Vanwege de omvang van het tractaat is in deze uitgave
aan de tekst minder wetenschappelijke verklaring toegevoegd. Aan de
hanteerbaarheid doet dit geen afbreuk. Wat men voor de toegang tot het werk nodig
heeft, vindt men in de uitstekende Inleiding, Beknopte samenvatting en in de uiterst
nuttige en deskundige voetnoten. Is met deze nieuwe en moderne presentatie van
Ruusbroecs werk de weg gebaand naar het momenteel zozeer in trek zijnde land
van de mystieke ervaring? Wij zouden het wensen! Dan was er een alternatief
geboden en een dam opgeworpen tegen het streven om met behulp van oosterse
technieken op eigen gelegenheid en door eigen toeleg een stuk mystieke
bewustwording te bemachtigen. Op het fundamentele, onoverbrugbare onderscheid
tussen oosterse en westerse mystiek is door de meest deskundige auteurs al dikwijls
gewezen. Naar het zich laat aanzien nog altijd niet duidelijk genoeg. Een aanvullend
getuigenis laat Dr. Moereels in de Inleiding van zijn Brulocht-bewerking horen: ‘Dit
(afwijzen van elke vorm van quiétisme en pantheïsme) hangt samen met een ander
hoofdprinciep van elke christelijke - en inzonderheid van Ruusbroecs - mystieke
leer: dat nl. Christus de enige Weg is, waarlangs wij tot de Vader komen in de
eenheid van de Heilige Geest. Door geen louter menselijke inspanning, methode
of techniek komt men tot de ware Godsontmoeting; maar alleen door gelijkvormigheid
met de gekruisigde Christus, en deze gelijkvormigheid verkrijgen wij alleen met
behulp van de genade, de gratuïte zelfmededeling van God door Christus, zijn Kerk
en sacramenten’ (p. 14-15).
De publikatie van Ruusbroecs werk in modern Nederlands opent niet een gemakkelijk
begaanbare weg naar de toppen van de mystieke verkenning. Dat heeft twee
oorzaken. Ruusbroec schrijft een innemend en meeslepend proza, maar de leer
die hij hiermee verwoordt, en de terminologie die hij daarvoor gebruikt, zijn zonder
meer lastig en veeleisend te noemen. Daarbij komt dat de beleving van de christelijke
mystiek uit zichzelf hoge voorwaarden stelt, niet alleen van de kant van de menselijke
bereidvaardigheid, ook van de kant van de goddelijke tegemoetkoming. Wat moeten
wij doen om toch door Ruusbroec op weg geholpen te worden? Wij moeten
Ruusbroec blijven lezen, ook als de diepzinnigheid van zijn beschouwingen
1

Jan van Ruusbroec, De verhevenheid van de geestelijke bruiloft of de innige ontmoeting met
Christus, Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Dr. Lod.
Moereels S.J., Lannoo, Tielt-Amsterdam (1977), 384 blz., f 26, -.
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weerstanden oproept. Dat is niet altijd het geval. In de eerste twee delen van de
Gheestelike Brulocht vindt men veel gemakkelijk leesbare passages, dikwijls
geïllustreerd door wel eigentijdse en soms naïeve, nochtans zeer verhelderende
vergelijkingen. Hier proeft men de sfeer en begint men zich thuis te voelen. De
Brulocht heeft bovendien het voordeel van zijn didactische opzet. Men beklimt een
top, maar de weg voert in een wijde spiraalbeweging lang-
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zaam naar boven. Als men een stuk heeft afgelegd, is men op een nieuwe ontdekking
voorbereid en verlangt men de bestijging voort te zetten. Men moet het niet opgeven,
maar Ruusbroec goedschiks of kwaadschiks blijven lezen. De omgang met iemand
die zo diep is binnengedrongen in de geheimen van Gods heerlijkheid en ons nu al
vertrouwd maakt met die heerlijkheid - geen oog heeft het gezien en geen oor
gehoord -, is ook als men zelf op een afstand moet blijven staan, een
hartverkwikkende welddaad. Ruusbroecs mystieke odyssee gaat al lezende leven!
Men zal worden aangesproken door zijn fascinerende verhaaltrant, verlicht en bezield
door zijn vervoering, geleid, tegen dwalingen beveiligd en nog directer op het doel
gericht door zijn evenwichtigheid en nooit falende betrouwbaarheid. Met deze
bedoeling presenteert de bewerker zijn sierlijke en loffelijke hertaling van Ruusbroecs
meesterwerk. ‘Het is tenslotte het doel van de hertaling niet zozeer Ruusbroec bij
de tijd te brengen - hij stond ook boven zijn tijd - als wel onze naar geestelijke
verdieping hunkerende tijdgenoten bij Ruusbroec zelf in een persoonlijk contact te
brengen’ (blz. 29-30).
M. Smits van Waesberghe

Dorpen in Noord-Brabant
Van 12 mei tot 9 juli werd in het Noordbrabants Museum te 's Hertogenbosch een
tentoonstelling gehouden met als onderwerp ontstaan en ontwikkeling van de
Brabantse dorpen. De zeer verzorgde expositie bestond uit prenten, foto's, kaarten
en maquettes.
1
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verscheen eveneens een catalogus.
Dit boekwerk verdient zeker de aandacht. De omschrijving catalogus is aan de
magere kant, want het 80 pagina's tellende boek is bepaald meer dan dat en de
catalogus is slechts een element in het geheel. Men heeft nl. gemeend voor deze
gelegenheid een beroep te moeten doen op enerzijds de medewerking van de
historisch-geograaf Steegh en anderzijds op de Provinciaal Planologische Dienst.
De reden hiervoor is dat de organisatoren zich tot doel stelden lijnen vanuit het
verleden door te trekken naar het heden. De Brabantse PPD had zich in de afgelopen
jaren onder andere intensief bezig gehouden met de ruimtelijke ontwikkeling van
het Noordbrabantse platteland (Streekplan Midden- en Oost-Brabant, herziening
streekplan West-Brabant, het Dorpenplan) en deze dienst was van plan bij het
afscheid van de Directeur aandacht te schenken aan de Brabantse dorpen. Het
Noordbrabants Museum slaagde er in zich te verzekeren van de medewerking van
de staf van de PPD en uit de coördinatie van het werk van de historischgeograaf,
de museumstaf en de PPD ontstond het boek dat gekenschetst als catalogus in
feite een drieluik is: Een historisch-geografische inleiding, een catalogus van de
geëxposeerde werken en een PPD-bijdrage over de hedendaagse problematiek
van de kleine kernen.
In de uitvoerig geannoteerde bijdrage van Steegh wordt de ontstaansgeschiedenis
van de Brabantse dorpen bezien vanuit een historisch-geografische optiek. De
auteur richt zijn aandacht in de naar mijn mening ook voor niet-geografen heldere
uiteenzetting op de morfologische ontwikkeling van de dorpen met als startpunt de
oorspronkelijke vorm. Voor de bespreking van die dorpsvormen en hun ontwikkeling
maakt hij een onderscheid tussen vijf gebieden: de zeeklei-zone, de rivierklei-zone,
1

Dorpen in Brabant. Publikatie van het Noordbrabants Museum onder redactie van Drs. J. van
Laarhoven in samenwerking met de Planologische Dienst van Noord-Brabant. 's
Hertogenbosch, 1978, 80 blz. f 12, -.
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de veen-zone, de rand-zone en de zand-zone. Iedere zone wordt afzonderlijk
besproken. Om voor velen verstaanbaar te blijven, heeft Steegh voor de bespreking
gekozen voor de vorm van het ideaaltype. Dit ideaaltype is als het ware een
generalisatie van de overheersend kenmerken van de dorpsvormen in een bepaalde
zone. Deze ideaaltypen vormen de basis voor de serie maquettes die in het museum
te bewonderen waren en waarvan de door Steegh vervaardigde
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ontwerpkaarten in het boek staan afgebeeld. Voor elk van de onderscheiden zones
liet een serie maquettes de vormontwikkeling van het voor die zone typerende dorp
zien. Uiteraard heeft een dergelijke wijze van presenteren het bekende nadeel van
het generalisatiegevaar en wordt het gekenmerkt door een zekere oppervlakkigheid.
Maar daartegenover staan de veel grotere voordelen van overzichtelijkheid en
herkenbaarheid. Ik acht het bovendien een verdienste op zich om uit de veelheid
van literatuur (en dus van opvattingen en terminologie) over dorpsvormen een zo
duidelijk beeld te construeren. Steegh heeft hier duidelijk gebruik gemaakt van én
zijn historisch-geografische vakkennis én zijn onmiskenbaar artistiek talent.
Het tweede gedeelte van het boek bevat zoals vermeld de beschrijving van de
meeste geëxposeerde werken. Die beschrijving sluit goed aan op de
historisch-geografische inleiding: niet zozeer de artistieke kwaliteit wordt daarin
benadrukt, doch de tekeningen of prenten (veel afkomstig uit de topografische atlas
van het Provinciaal Genootschap) worden vooral gezien als informatiebron over
zaken als ligging in het landschap, dorpsstructuur en bestaanswijze van de Brabantse
dorpen in de 17e, 18e en 19e eeuw. Jammer is evenwel, dat een aantal
geëxposeerde luchtfoto's niet in het boek is afgebeeld. Ik denk hier onder andere
aan de twee luchtfoto's van Etten, waarop naar mijn gevoel dramatisch duidelijk
wordt hoe een evolutionistisch tot stond gekomen dorpsstructuur vooral verminkt
geworden is door de moderne verkeersinfrastructuur. Juist voor de bewustwording
van enerzijds de zinvolheid van een bepaalde dorpsvorm en anderzijds de
schadelijkheid van bepaalde uitwassen van ons moderne streven naar efficiency
was het afbeelden van een of meer contrasterende luchtfoto's de moeite waard
geweest.
Qua presentatie verdient ook het laatste deel van het boek waardering. Op de
linkerpagina's heeft men een sterk gevisualiseerde weergave neergezet van de
eerder door de PPD uitgebrachte publikatie Over kleine kernen gesproken. De
rechterpagina's worden gevuld met een viertal interviews. Deze interviews werden
afgenomen met mensen die allen te maken hebben met de
kleine-kernenproblematiek, maar ieder vanuit een andere invalshoek (in dit geval
tegelijk vanuit een andere schaal). Achtereenvolgens krijgen we de visie van een
beleidsvoorbereider op provinciaal niveau, een gemeentebestuurder, een allochtoon
(nieuwkomer) en een autochtoon (dorpeling) uit een kleine kern. In de kantlijn worden
de uitspraken van de geïnterviewden omgezet in het gangbare beleidsjargon. Naar
mijn mening illustreren deze interviews duidelijk de spanningsvelden die
samenhangen met de complexe materie van de kleine kernen. Om enkele te noemen:
Moeten kleine kernen groeien om leefbaar te blijven? Moet een kleine kern een
behoorlijk ontwikkeld winkelapparaat hebben (desnoods met subsidie op de been
gehouden)? Moet een eventuele industrie zich onbelemmerd kunnen uitbreiden?
Voor de meer abstract redenerende provinciale beleidsvoorbereider is leefbaarheid
best mogelijk zonder groei, bij de allochtoon bemerken we een zekere wreveligheid
dat de groei van bovenaf geremd wordt en bij de dorpeling bespeuren we gewoon
een niet-begrijpen. We zien hier ruimtelijk vertaald de belangentegenstelling tussen
het ‘algemeen belang’ (voor wie overigens?) en het individuele belang (al moeten
we uiteraard ook hier de nodige voorzichtigheid in acht nemen bij het veralgemenen
van uitspraken van in dit geval slechts vier individuen). De provinciale
beleidsvoorbereider gelooft dat de leefbaarheid van de kleine kern op peil gehouden
kan worden ‘mits de dorpelingen maar niet dezelfde eisen stellen als de stedelingen’.
Maar waarom zouden dorpelingen niet dezelfde eisen mogen stellen? De wethouder
vindt eigenlijk dat beperkte groeimogelijk moet zijn en dat daarbij de wil van de
mensen die er wonen voorop moet staan en hij constateert eveneens dat de
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planologen te ver van het dorpsleven afstaan om goed te adviseren over de
leefbaarheid. En anderzijds: hoe kan de lokale bewoner weten wat hij wil, als het
overheidsbeleid niet duidelijk overkomt? Tegenover deze complexe vragen staan
de moderne plannen en inzichten die slechts traag vertaald worden in wettelijke
voorschriften. Verheugend is in ieder geval dat er iets gebeurt om van de dorpen
nog te redden wat er te redden valt. Niet om de dorpen te bestemmen als musea,
waar men nog de herinnering levend houdt aan een vermeend pastoraal verleden.
Wel
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om te zorgen dat datgene wat organisch gegroeid is, niet onnodig geweld aangedaan
wordt en dat een verdere groei geschiedt met aandacht voor de verwevenheid van
kern en omringend landschap. Op de linkerpagina's van dit boekdeel ervaart men
iets van die zorg voor het historisch-gegroeide of misschien beter gezegd voor de
menselijke maat van de bebouwde omgeving. Want evenals voor de steden geldt
voor de dorpen of dorpsdelen dat zij in de afgelopen decennia door grootschalige
ambitieuze projecten, door het streven naar efficiency en uniformiteit in veel opzichten
vormloos en saai geworden zijn.
Daarmee is tevens het belang van expositie en boek aangegeven: Een bijdrage
te leveren tot het besef dat de gebouwde omgeving, stad of dorp, gesneden moet
zijn naar menselijke maat.
A.G.J. Dietvorst

Het microreliëf in Noord-Brabant en de Würmijstijd
In het februari-nummer van dit tijdschrift schreef ik het artikel: Hoever kwam het
1
landijs in de Lage Landen. Gezien het voorkomen in de hoge bos- en heidegebieden
van ronde tot ovale depressies, geulen, troggen, dalachtige laagten en (veelal sterk
asymmetrische) lage ruggen, die gezien hun ligging en vorm door smeltwater van
landijsmassa's moeten zijn gevormd en die tot bij Genk waren te vervolgen en er
nog vers uitzagen, meende ik te kunnen stellen dat er in de Würmperiode een
landijsbedekking heeft plaats gehad tot de Demer in België ontstaan door lokaal
aanwezige dikke lagen sneeuw, die overgingen in een ijsmassa.
Het microreliëf in Noord-Brabant heeft nog een andere vorm, die bovengenoemde
hypothese versterkt. De riviertjes in Zuid-Nederland beginnen namelijk
merkwaardigerwijze vanuit een brede, langgerekte laagte gelegen bij de
waterscheiding. In 1964 verscheen er in Brabants Heem van de hand van G. Beex
2
een artikel met de titel Wat is een Rijt? Beex onderzocht het gebied van de Acht
Zaligheden en kwam tot de volgende definitie: ‘een rijt is steeds het dalvormige
begin van een der vele zijtakken van de Kempische riviertjes; deze meestal
langgerekte laagte ligt steeds tussen hoge zandruggen en is steeds bij een
waterscheiding gelegen’. Beex wist in het genoemde gebied een dertigtal rijten op
te sporen en maakte er melding van, dat het werkelijke aantal wel in de buurt van
de 100 moet gelegen hebben. Het is duidelijk een soortnaam, die zich niet beperkte
tot het gebied van de Acht Zaligheden. In Noordbrabants Zuidwesthoek vond van
3
Loon het toponiem en hydroniem rijt terug tussen Wouw en Roosendaal en zuidelijk
van Gastel in het gebied van de oude landbouwgronden op het zand. Niet alle waren
te situeren, maar de indruk werd door hem verkregen, dat de met rijt aangeduide
waterlopen kleiner waren dan de beken en dat beek in verschillende gevallen de
opvolger van rijt was geworden. Zo werd het ‘Hainksche Beekje’, de bovenloop van
een van de vele linkerzijrivieren van de Roosendaalsche Vliet oorspronkelijk ook
met een rijt-naam weergegeven. Hoe zijn nu deze brede, langgerekte laagten met
een vlakke dalbodem aan het begin van de riviertjes ontstaan? De rijten hebben
meestal een richting WZW-ONO, d.w.z. ze staan loodrecht op de waterscheiding.
Als men denkt aan een flinke sneeuwval in de Würmperiode dan wordt het
1
2
3
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begrijpelijk, dat uit de lokale sneeuwophopingen ijs is gevormd, dat van de
waterscheidingen zich een weg naar beneden zocht. Er ontstonden hierdoor kleine
kaarvormige depressies, die later de soortnaam rijt gingen dragen.
Rijt brengt men meestal in verband met de indogermaanse wortel rei (stromen).
Zouden wij de naam rijt ook niet kunnen
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terugvoeren op een latijns woord rete, dat verwant is met rarus, ratis (los
samenvoegen, ver uiteen plaatsen etc.)?
Immers uit de kaarvormige depressie ontwikkelde zich na de afsmelting over een
nog bevroren ondergrond een riviertje, dat zich een weg moest gaan banen. De rijt
en het daaruit komende riviertje is dan ook eigenlijk een aaneenschakeling van
depressies. Dit wijst op de betekenis los samenvoegen etc.
In het gebied Westerhoven-Riethoven zijn de riviertjes de rooilijnen van het
quadrangulatiesysteem d.w.z. ze passen in een Romeins landmetingssysteem. Dit
lijkt mij een aanwijzing, dat rijt voortgekomen kan zijn uit een latijns woord. In
Noord-België is rijt ook geen onbekend toponiem en hydroniem.
H.J.M. Thiadens
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Boekbesprekingen
Sociale wetenschappen
Elmar Weingarten, Fritz Sack en Jim Schenkein (Hrsg.),
Ethnométhodologie. Beiträge zu einer Soziologie des Alltags-handelns
(st w 71) Suhrkamp, Frankfurt a./M, 1976, 458 pp., DM. 14,Deze reader gewijd aan de ‘ethnomethodologie’ is fascinerende, maar ook
intrigerende lectuur. Samengesteld door een overwegend Duits team bevat het
voornamelijk bijdragen van Amerikanen, met H. Garfinkel voorop. De weigering om
zich tot wetenschap te laten vastpinnen - vaak gepaard gaande met polemische
uitlatingen t.o.v. de behavioristische of functionalistische sociologie - wordt met vele
woorden geargumenteerd. Het belang van de methode en de praktische beoefening
ervan dienen voorop te staan, meent men. Allemaal standpunten die ons aan de
opstelling van de semiotiek doen denken; er zijn trouwens nog meer parallellen te
ontdekken, in de eerste plaats vanwege de directe, zo niet erg expliciet benadrukte
aanknoping met iemand als Cicourel. Het is duidelijk ook dat de ethnomethodologie
zichzelf beschouwt als een correctief op andere sociale wetenschappen, vnl. door
een analytische dimensie, zelfreflexie geintroduceerd te hebben in de
methodologische benadering. Dat komt in de eerste plaats neer op het erkennen
van een even groot belang aan de leek, als aan de professionele socioloog: beide
is het te doen om het zichtbaar maken van het dagelijkse handelen, om de rationele
verdediging en gestalte-geving van de maatschappelijke organisatie. Begrippen als:
darstellen (account), Reflexivität en Indexikalität worden als primair gehanteerd.
Ingebed in de alledaagsheid, en toch nog altijd erg bekommerd om empirische
doeleinden, vertoont de Ethnomethodologie een epistemologische dimensie en
bekommernis die uitzuiverend en bevrijdend aandoet. Een nieuwe richting die men
eerder een nieuwe sociologische mentaliteit zou dienen te noemen. Jammer dat dit
schijnt gepaard te gaan met een soort van isolationisme t.o.v. andere verwante
disciplines. Deze reader heeft een nadeel dat de verschillende opstellen erg
willekeurig op elkaar volgen, zodat het de lezer aangeraden wordt van meet af aan
bij de lectuur afstand te doen van de idee dat hij hier een systematische inleiding
tot... zal krijgen.
Eric De Kuyper

Bergmann, Theodor, The development models of India, the Soviet Union
and China.
Van Gorcum, Assen, 1977, 225 blz., f 52,50.
Dit boek is een vergelijkende analyse van de ontwikkelings-modellen en de geboekte
economische resultaten van India, de Sovjet-Unie en China, aan de hand van zeer
recent statistisch materiaal.
Deze drie landen - zij vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldbevolking
- voeren alle een politiek van geplande en versnelde economische groei, technische
ontwikkeling en sociale veranderingen. Hun onderlinge verschillen komen voor een
gedeelte voort uit het tijdstip waarop zij begonnen deze politiek te voeren, en voor
een gedeelte uit fundamentele politieke verschillen.
De Sovjet-Unie start in 1917 en volgt strak het marxistische model.
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China beleeft de revolutie in 1949 en past de marxistische theorie aan haar eigen
inzichten aan.
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India kiest wel voor een socialisme, maar niet in marxistische termen. Zij voert een
politiek van een voorzichtige ontwikkeling via graduele hervormingen.
Bergmann biedt relevante data aan m.b.t. de overgang van een agrarische naar
een industriële maatschappij. Hij analyseert de verschillende socio-economische
systemen en bespreekt hun kwantitatieve aspecten. Zodoende komt hij tot een
beoordeling van deze drie modellen en bespreekt hun relatieve voor- en nadelen.
Uitgangspunt bij dit alles is, dat het kapitalisme als systeem onaanvaardbaar is voor
de ontwikkelingslanden. En wel om de volgende redenen: a) Het Westen financierde
het kapitalisme door exploitatie van de ontwikkelingslanden; b) De bevolking in het
westen is een klein gedeelte van de wereldbevolking, zodat de levensstandaard
veel sneller kon groeien; c) De opbouw van het kapitalisme duurde 150 jaar. De
ontwikkelingslanden hebben niet zoveel tijd.
Om de Derde Wereld een serieuze kans te geven dienen alternatieve
socio-economische modellen te worden bestudeerd, zodat deze landen een
wetenschappelijke basis krijgen waarmee zij hun armoede en achterstand
daadwerkelijk te lijf kunnen gaan.
Dit boek levert hier een waardevolle bijdrage.
Frans Sier

Marcel Martinet, Culture Prolétarienne (Petite collection maspéro 159),
Editions Maspéro, 1976, 163 pp.
Victor Serge, Littérature et Révolution (Petite collection maspéro 155),
Editions Maspéro, 1976, 122 pp.
Peter Gorsen & Eberhard Knödler-Bunte, Proletkult I. System einer
proletarischen Kultur-Dokumentation
Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1974, 269 pp.
Proletkult II. Zur Praxis und Theorie einer proletarischen Kulturrevolution
in Sowjetrussland 1917-1925
(Problemata 22.2) Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1975, (geïll.), 189 pp.
Helmut Hartwig & Karl Riha, Politische Aesthetik und Oeffentlichkeit
Anabas Verlag, Giessen, 1974, 228 pp., (rijk geïll.), DM. 26,80
Een selectie klassieke linkse literatuur over cultuur van zeer verscheiden niveau.
Het eerste boekje (van Martinet) is het karakteristieke socializerend geschrijf over
een volks-cultuur zoals dat heden ten dage nog fel bedreven wordt in de dagbladpers
van deze strekking. Het enige excuus van Martinet is een historische: deze stukjes
zijn alle 40 tot 50 jaar oud en kunnen dus bijdragen tot het beeld dat men zich kan
vormen van de cultuurpolitieke bekommernissen in het Frankrijk van die tijd. V.
Serge's opstellen staan op een ietwat intellectueler peil, zonder echter - naar mijn
gevoelen - erg belangwekkende themata aan te slaan. Ook de manier waarop hij
de problematiek formuleert komt niet als bijster origineel of interessant over. Dus
weer te lezen als een tijdsdocument en context-reflexie. De twee deeltjes handelend
over ‘Proletkult’ geven naast een theoretische situering in het eerste deel, een hele
reeks documenten, geschriften, theorieën uit de beginperiode van de Sovjetunie
weer. Nu er weer heel veel aandacht bestaat voor deze periode, is het goed eens
opnieuw direct geconfronteerd te worden met deze documenten. Al is de
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rechtstreekse confrontatie, ontdaan van haar historisch aureool, m.i. vaak een beetje
ontluisterend.
Het laatste werk heeft een ietwat misleidende titel: in feite gaat het hier om een
soort van collage van beeld-en-tekstdocumenten die de ‘Duitse’ 1848-revolutie
vanuit het hedendaagse standpunt probeert te reflecteren.
Eric De Kuyper

René Lourau, Le Gai savoir des Sociologues
(Cdl. 10/18, 1117), Union Générale d'Editions, 313 pp.
Losjes van elkaar geschreven relaas over de ‘anti-sociologische beweging’ in
Frankrijk, zo zou men dit werk kunnen noemen. Tevens een situatieschets van de
officiële sociologie. Het boeiendste in dit werkje zijn de zakelijke gegevens die de
achtergrond van een beroep (?) reveleren. Menig lezer ook zal verrast zijn bij de
lectuur van het hoofdstuk over het vooroorlogse Collège de Sociologie, waar Bataille,
Caillois en Leiris reeds pogingen deden om zich af te zetten tegen het
institutionalisme.
Eric De Kuyper
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Wijsbegeerte
T.W. Adorno, Théorie Esthétique
(Coll. d'Esthétique 21), Editions Klincksieck, Paris, 1974, 348 pp.
T.W. Adorno, Autour de la Théorie Esthétique
(Coll. d'Esthetique 25), Editions Klincksieck, Paris, 1976, 145 pp.
T.W. Adorno & H. Eisler: Gesammelte Schriften 15: Komposition für den
Film Der getreue Korrepetitor
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1976, 406 pp., DM. 38, T.W. Adorno, Gesammelte Schriften 12: Philosophie der Neuen Musik
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1975, 206 pp., DM. 20, Het laatste, postuum verschenen werk van T.W. Adorno, kreeg een snelle Franse
vertaling. Adorno wou aan dit onafgewerkte werk een motto van Schlegel meegeven:
‘In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, fehlt gewöhnlich eins von beiden;
entweder die Philosophie oder die Kunst’. Bij Adorno zijn beide tendensen
ruimschoots vertegenwoordigd, met op de koop toe zijn voortdurende bekommernis
om zijn gedachtengangen ook ‘sociologisch’ te funderen of te relativeren. Hoe dan
ook, bij de lectuur van de vertaling viel mij op hoe anachronitisch dit - anderzijds
toch wel indrukwekkend - werk wel is: geschreven op het einde van de jaren zestig,
zou het bijna even goed een decennium of twee eerder zijn kunnen geschreven (en
feit is dat het voor een overgroot deel vermoedelijk ook dan ontstaan is!). Adorno
blijft bekommerd om het a-sociale van de kunst, verdedigt welbespraakt haar ‘elitaire’
rol, klaagt waar hij maar kan de cultuurindustrie aan, en spreidt een - voor de lezer
- stimulerende royale cultuurachtergrond ten toon; met als rode draad door het werk
de bewondering om en tevens ook irritatie over sommige geschriften van Adorno's
vriend W. Benjamin.
‘Der getreue Korrepetitor’ bevat meesterlijke analyses en beschouwingen over
de muziek van de Weense school (Berg, Webern, Schönberg), en enkele kritische
beschouwingen over media-esthetiek en cultuurindustrie. In hetzelfde deel van de
Gesammelte Schriften (15) vindt de lezer Komposition für den Film dat Adorno
samen met zijn vriend H. Eisler in 1944 in de V.S. geschreven heeft. Het is geen
definitief werk over ‘muziek en film’, maar bevat toch waardevolle inzichten... ook
al zijn die voor een goed deel achterhaald, voorbijgestreefd, of lijken ze ons nu niet
meer terzake. De samenwerking tussen film en muziek bv. waarvoor Adorno en
Eisler pleiten is nu voor een goed deel gerealiseerd in heel wat marginale produkties,
wat natuurlijk niets afdoet van S.'s opvattingen. Daarentegen komt hun negatieve
kritiek op de Hollywood-film nu over als getuigende van heel wat onbegrip. Ook valt
het op dat zo weinig aandacht wordt besteed aan de extra-muzikale auditieve
aspecten die het medium mogelijk maakt en ook vrij veelvuldig benut. Kortom: het
is een werk dat een beetje ‘eng’ is.
De Philosophie der Neuen Musik daarentegen (G.S. 12) heeft niets van haar
briljante virulentie ingeboet. Dit is en blijft een prachtig brok van heldere, persuasieve
analyse van de hedendaagse muziek, en de oppositie Schönberg/Stravinsky - al
ga ik persoonlijk niet akkoord met de tendens ervan - is uitgewerkt als een vlijmscherp
pleidooi voor muziekanalyse. Adorno op z'n best.
Eric De Kuyper
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Alain Rey, Théories du Signe et du Sens I en II.
Editions Klincksieck, Paris, 1973, Tôme I, 293 pp.; 1976, Tôme II, 408
pp.
Op een manier die het midden houdt tussen een uitvoerig historisch overzicht, een
‘reader’ en een meer persoonlijk gekleurd essay, is dit een veelkleurige inleiding
en/of vervollediging geworden van het verschijnsel betekenis en teken. S. vertrekt
bij Plato, en belandt in het - meest uitvoerige - tweede deel bij de hedendaagse
theoretici en linguïsten-filosofien-logici. Eerder zeldzaam in de Franse context is de
aandacht die gewijd wordt aan de Angelsaksische richting en aan de Weense school
gegroeid in het Weense logische-positivisme. Verrassend is de zo goed als totale
afwezigheid van de school van Chomsky. De verschillende fragmenten - soms vrij
lang - mochten iets exacter gesitueerd en gedateerd zijn.
Eric de Kuyper
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Biografie
Pierre Boulez, Wille und Zufall
Belser Verlag, Stuttgart, 1977, 175 pp., DM. 28, De Duitse vertaling van Par volonté et par hasard, een reeks gesprekken die Célestin
Deliège voor het Derde Programma van de RTB voerde met Pierre Boulez. Een
niet banale situering van Boulez' werk als componist en zijn muzikale invloeden en
interessen (vooral Schönberg, Berg, en Webern komen ter sprake). De scherpe
logica van de componist is niet ontdaan van interne tegenspraken: dat stempelt
hem tot een boeiend polemist (echter zonder de speelsheid, het cynisme en het
dandyisme van een Stravinsky bv.). In een totaal andere toonaard staat het lange
gesprek dat Hans Mayer met Boulez voerde en dat ook in dit boek afgedrukt wordt.
Hier komen de activiteiten van de dirigent meer ter sprake (voornamelijk de Ring te
Bayreuth). Mayer is een bijzonder vinnige, spitse en leidinggevende gesprekspartner;
zijn brio doen de antwoorden van Boulez matter lijken.
Eric De Kuyper

Kurt Weill, Ausgewählte Schriften
(st 285) Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M, 1975, 240 pp., DM. 7, Ueber Kurt Weill
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a/M, 1975, 187 pp., DM. 6,Tijdens de jaren twintig schreef K. Weill talrijke recensies, artikels en opstellen over
muziek. Een activiteit van deze componist die minder bekend is, en niet zo heel
veel aan zijn posthume glorie zal toevoegen. Niet dat deze stukjes minderwaardig
zouden zijn - ze staan integendeel op een meer dan behoorlijk niveau en zijn nog
altijd lezenswaardig - maar al te dikwijls merkt men toch dat het om gelegenheidswerk
gaat (Weill schreef niet minder dan 400 stukjes op een viertal jaren tijd voor Der
deutsche Rundfunk), en vergeleken met het (ongeëvenaarde) hoge niveau van de
Duitse muziekkritiek in deze periode, valt het werk van Weill eerder magertjes uit.
Vanzelfsprekend is deze selectie een interessante bron om de voorkeuren van deze
componist beter te leren kennen.
Het tweede deeltje bevat bijdragen van Adorno, Bloch en Polgar over Weills'
Duitse periode, en geschriften van o.a. Mary Mc Carthy, Langston Hughes over zijn
Amerikaanse periode. Zoals te verwachten was, is Weill als musical-componist
minder goed gereflecteerd in dit werkje dan de componist van de Dreigroschenoper.
Eric De Kuyper

Urs Viktor Kamber (Hrsg.), Der Briefwechsel F.M. Leuchsenring
1746-1827
(Metzler Quellentexte Bd. 1), Metzler, Stuttgart, 1976, 2 Halbbände, 332
pp., DM. 140,157 brieven van en aan F.M. Leuchsenring (1746-1827), grondige commentaar op
elk van hen plus een aanhang met nog eens 15 brieven over maar niet aan hem,
daaruit bestaat deze studie (onderscheiden als een van de 50 grafisch best verzorgde
publikaties in de Bondsrepubliek in 1976) over een raadselachtig figuur die zelfs
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voor wie thuis is in de 18e eeuwse literatuur, grotendeels marginaal is gebleven.
Huisleraar, journalist, tijdschriftuitgever, taalkundige, maar in geen van alles
succesrijk, was hij op vertrouwde voet (in Darmstadt, Berlijn en Parijs) met alle
belangrijke tijdgenoten maar slaagde hij er telkens ook in zijn relaties te vertroebelen;
bestendig in geldzorgen, dweper met radicale politieke en theologische ideeën,
vitterig, autoritair, gelijkhebberig, megalomaan toch ook, vormt hij een vreemd maar
efficiënt bemiddelaar van de ideeën van de nieuwe tijd wat hem in Duitsland het
leven moeilijk maakt. Deze brieven zijn bijgevolg directe bronnen voor de (openbare)
opinievorming resp. -verspreiding, voornamelijk op basis van Rousseau, het Franse
materialisme en de Britse sentimentalistische literatuur. Het belang is gelegen in de
literatuursociologische context die Kamber in de annotaties zorgvuldig én vindingrijk
uiteenzet zonder tegelijk de cultuurhistorische positie volkomen leeg te interpreteren.
Als opening van een nieuwe reeks die precies deze indirect-literaire informatie wil
uitgeven, is het een voortreffelijk document van de bestaans- en
overlevingsproblemen van een intellectueel-burgerlijk persoon.
C. Tindemans
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Edmonde Charles-Roux, Chanel Jonathan Cape, London, 1976, 380 pp.,
(geïll.), £6,95
De mode-ontwerpster en trendsetter Chanel is een ideaal onderwerp voor een
biografie: door haar centraal-marginale plaats in het Franse culturele en mondaine
leven gedurende nagenoeg vijftig jaar biedt ze de S'ster van haar posthume biografie
sterke krachtlijnen. Er is echter meer: dit rijke openbaar leven vertoont een hele
reeks geheimzinnige passages, duisterheden, onjuistheden edm., die nog versterkt
worden door het feit dat Chanel zelf geen geschreven notities achtergelaten heeft,
en tijdens haar leven vaak gewilde onjuistheden over haar leven en carrière heeft
verteld. E. Charles-Roux plonst met een soort van literaire wellust in deze
geheimzinnige gebieden; met een zin voor het ‘literaire mysterie’ houdt ze opzettelijk
ook vele duisterheden in de schaduw. Dat geeft een boeiende, zij het vaak nogal
maniëristisch aandoende spanning tussen het ‘gekende’ en het ‘ongekende’. (Geen
toeval ook dat de oorspronkelijke Franse versie een soort roman-titel meekreeg, n.l
L'Irrégulière’, wat zowel een ‘onderhouden vrouw’ als een ‘averechtse, een marginaal
karakter’ kan betekenen). Wat mij echter het meest in dit werk gefascineerd heeft,
ook (of misschien: vooral) al vind ik het doorgaans weinig overtuigend, zijn de
pogingen die S'ster doet om de mode-inspiratie van haar personage af te leiden uit
de biografische elementen. Op die manier ontstaat er een soort psychoanalyse van
de mode, die misschien door een meer begaafd schrijfster erg belangrijk had kunnen
worden. Hoe dan ook de ‘prolegomena’ voor een dergelijke studie zijn hier - terloops,
ahw - aangegeven.
Eric De Kuyper

Geschiedenis
Duitse oorlogvoering in de Tweede Wereldoorlog
R. Cartier, Der Zweite Weltkrieg. In zwei Bänden.
R. Piper & Co. Verlag, München-Zürich, 1977, 1142 pp., DM. 29,80
Joseph Goebbels, Tagebücher 1945. Die letzten Aufzeichnungen.
Einführung Rolf Hochhut, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1977, 680 pp., DM.
38,W. Erfurth, Der Finnische Krieg 1941-1944
Limes Verlag, Wiesbaden & München, 1977, 327 pp., DM. 29,80
W. Paul, Erfrorener Sieg. Die Schlacht um Moskau 1941/42
Bechtle Verlag, Esslingen, 1975, 413 pp., DM. 29,80
W. Berthold, Division Brandenburg. Die Haustruppe des Admiral Canaris.
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, 250 pp., DM. 4,80
F. Fortstmeier, Die Räumung des Kuban-Brückenkopfes im Herbst 1943
Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft, Darmstadt, 1964, 268 pp.
David und Hugh Lyon, II. Weltkrieg. Kampfschiffe.
Hrsg. A. Preston, Wehr und Wissen, Bonn, 1976, 127 pp.
Eric Grove, II. Weltkrieg. Panzer. Mit einem Vorwort von Generalmajor a.D.
Heinz G. Guderian
Wehr und Wissen, Bonn, 1976, 143 pp.
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De talrijke noodsituaties en onlustgevoelens binnen de NSDAP en in het leger
leidden onder alle omstandigheden tot crises, maar zonder de persoonlijkheid van
Hitler in twijfel te trekken, althans zeker niet in die toegespitste vormen waarvan wij
- de oudere generatie - getuigen waren en zijn. Van de eerste militaire crisissituatie
gedurende de winter van 1941/42 tot de laatste dagen van april 1945, toen Hitler
rijksmaarschalk Göring en Himmler verstootte, bleef zijn positie volledig
onaangevochten. Overigens beschrijven de auteurs zonder enige vooringenomenheid
de ontwikkelingen in hun context, waardoor ze zo niet aanvaardbaar, dan toch in
ieder geval begrijpelijk worden. Vele onbekende aspecten van de Duitse
oorlogsvoering tegen de Sovjet-Unie worden onthuld. Het zijn boeken die ongetwijfeld
er toe zullen leiden dat degene die ze leest, zijn beeld van de geschiedenis van de
Duits-Russische oorlog enigermate moet herzien.
L.L.S. Bartalits

Bartolomé de las Casas, The Tears of the Indians
Oriole Chapbooks, Oriole Editions, New York, 1972, 74 pp., $2,00
Dit is de Engelse vertaling door John Phillips, in 1656 in London verschenen,
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van het geruchtmakende en nog steeds controversiële werk van de Spaanse
Dominicaan over de wandaden die de Spanjaarden in hun overzeese gebiedsdelen
begingen, dat één van de hoekstenen is geweest waarop de Zwarte Legende van
Spanje gebouwd is. In een beknopte inleiding situeert Colin Steele, van de Bodleian
Library, de vertaling in haar Engelse context.
J. Lechner

I.A.A. Thompson, War and Government in Habsburg Spain 1560-1620
University of London, The Athlone Press, 1976, 374 pp., £9,00
Dit is het resultaat van een diepgaande studie van de logistieke achtergronden van
de oorlog die Spanje in genoemde ja-jaren op diverse fronten voerde: in de
Middellandse Zee, op de Atlantische Oceaan en in de Nederlanden (al komt dit
laatste facet slechts ter zijde aan de orde). In concreto houdt het zich bezig met de
financiële problemen die de oorlogvoering met zich meebracht, zowel in het
binnenland als ten opzichte van buitenlandse schuldeisers; met de opbouw en
bevoorrading van leger en vloot en met de wapenindustrie. De as waar alles om
draait, is de geleidelijke overgang van een centralistisch georganiseerde recrutering
van manschappen en een staatsintendance naar een steeds meer in handen van
particuliere entrepreneurs rakende ondersteuning. Dit vanwege het feit dat de vele
tussenschakels die een ver doorgevoerde hiërarchische opbouw met zich meebracht
en de, zoals overal, voorkomende corruptie en nalatigheid zeer inefficiënt werkten
en daarentegen de entrepreneurs, waartoe ook steeds meer leden van de adel
gerekend konden worden in zoverre het de levering van troepencontingenten betrof,
de Kroon minder organisatorische problemen kostte en sterk kostenbesparend
bleken.
Net als vorige door deze recensent in deze pagina's besproken werken van
Engelse historici over de geschiedenis van Spanje, berust ook dit boek weer op een
zeer uitgebreid onderzoek van primaire bronnen. Over deze studie zou men bijna
kunnen zeggen dat de kwantificering het verhaal is.
Wat steeds duidelijk blijkt, is de (overigens bekende) regel dat oorlogvoering
zonder geld onmogelijk is en dat dat geld nooit helemaal uit lopende inkomsten te
verkrijgen is. De binnenlandse spanningen door nieuwe heffingen en de problemen
met buitenlandse bankiershuizen i.v.m. leningen op langere termijn lopen als een
rode draad door het boek. Beklemmend is evenzeer het lot van degenen die tenslotte
in het leger of op de vloot ‘het werk’ moesten doen, vaak slecht of nauwelijks gekleed
of geschoeid, levend van karige rantsoenen als ze al niet doodgingen door voedsel
van slechte kwaliteit (in Lissabon werd scheepsbeschuit gemaakt van een derde
goed meel, een derde bedorven meel en een derde dat eruit zag als stroo) of gebrek
aan voedsel (zoals voorkwam in garnizoenen op de Noordafrikaanse kust en op de
galeiën).
Dit belangrijke werk toont o.a. aan, dat de visie op de periode van Philips II als
een van een steeds grotere bureaucratische centralisatie, duidelijk correctie behoeft.
J. Lechner

Handbuch der Europäischen Geschichte. Band 1: Europa im Wandel von der
Antike zum Mittelalter
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1976, 1162 pp., DM. 164, -
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E. Kornemann, Römische Geschichte. Erster Band: Die Zeit der Republik.
Zweiter Band: Die Kaiserzeit
Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1977, 1091 pp.
G. Prause, Herodes der Grosse. König der Juden
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1977, 374 pp.
R. Raffalt, Grosse Kaiser Roms
R. Piper & Co. Verlag, München, 1977, 299 pp.
Georg Popp, Die Grossen der Welt. Altertum und Mittelalter
Arena Verlag, Würzburg, 1976, 277 pp.
P. Vandenberg, Auf den Spuren unserer Vergangenheit,
Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1977, DM. 6,80
W. Grosser, Münzen des Altertums
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1978, 206 pp., DM. 5,80
M. Pusch, Die Römer Politik mit Legionen
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977,
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206 pp., DM. 6,80
M. Grant, Caesar
Wilhelm Heyne Verlag, München, 236 pp., DM. 5,80
Benoist-Méchin, Kleopatra. Ein Traum vom Weltriech
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, 350 pp., DM. 6,80
F. Frye, Die Perser. Das erste Imperium der Antike
Wilhelm Heyne Verlag, München, 1977, 494 pp., DM. 8,80

Men kan zich afvragen waarom er zo'n grote vraag naar boeken over geschiedenis
bestaat. Afgaande op deze publikaties moet men wel concluderen dat de
belangstelling van de huidige lezer uitgaat naar het avontuurlijke en het heroïsche.
De schrijvers hebben, behalve de auteurs van het Handbuch der Europäischen
Geschichte, duidelijk niet al te veel boodschap aan structuren, processen en
mentaliteiten, maar beschrijven gewoon en gezellig de gebeurtenissen.
Vanaf de tweede eeuw verkeerde het Romeinse keizerschap in een crisis. Het
was de speelbal geworden van de onderling concurrerende grenslegers, die hun
belang wilden dienen door aan hun front de keizer te hebben en desgewenst hun
generaal dan ook tot keizer uit te roepen. Bovendien was de erkenning van de
wettigheid van een keizer door senaat en volk van Rome geen voldoende fundament
meer. In die steeds sterker religieus georiënteerde tijd was een religieus fundament
nodig. Het zoeken daarnaar leidde in de derde eeuw tot experimenten met
godkeizerschap en keizerschap bij de gratie gods. Het midden van de derde eeuw
was ook een tijd van verval van de klassieke cultuur. Het verval van de steden bracht
dit met zich mee. Deze cultuur was immers primair een stadscultuur. In deze eeuw
kwamen ook allerlei oosterse religies en gnostische stromingen op, maar vierde
vooral het christendom zijn triomfen. De angst in regeringskringen voor deze groei
leidden omstreeks 250 tot algemene christenvervolgingen. In 260 werd de
christenvervolging stopgezet. Dit gebeurde waarschijnlijk om een haard van onrust
in het rijk te doven en de grote groep christenen in de oostelijke rijksdelen voor het
centraal gezag in Rome te winnen. De christenen werden een factor in de politiek.
L.L.S. Bartalits

Literatuur
F. Springer, Zaken overzee. Verhalen
Querido, Amsterdam, 1977, 173 blz., f 19,90
F. Springer (pseudoniem van C.J. Schneider, geboren in 1932), die in geen enkele
relatie staat tot de Duitse persmagnaat met dezelfde naam, zoals sommigen uit mijn
omgeving bij het zien van dit boek veronderstelden, is een voortreffelijk verteller.
Hij bewees dit andermaal in deze verhalenbundel. Tot dusverre bestond zijn oeuvre
uit: Bericht uit Hollandia (verhalen, 1962) Schimmen rond de Parula (novelle, 1966);
De gladde paal van macht, 1969) en Tabee, New York (roman, 1974).
In meerdere opzichten is hij te vergelijken met de schrijver A. Alberts. De in
Indonesië geboren Springer heeft de laatste jaren van het Nederlands bewind op
Nieuw-Guinea, thans Irian Barat, gediend als bestuursambtenaar en was daarna
op verschillende posten werkzaam bij de buitenlandse dienst.
Deze bundel bevat vier verhalen. De tweede vertelling draagt als titel Zaken
overzee. Hierin wordt de jonge bestuurder, de ik-figuur, zoals steeds in zijn werk,
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geconfronteerd met de zinloosheid van de Nederlandse ‘mission civilisatrice’. Terug
in Nederland op, naar achteraf bleek, blijvend verlof evalueerde en relativeerde de
auteur pas zijn eigen positie: ‘Mijn nieuwe zwagers, flinke zakenlui, kwamen vaak
in het bos bij ons een borrel drinken en zeiden dat het voor de Nederlandse handel
met Indonesië en andere Aziatische landen alleen maar goed zou zijn als wij
onmiddellijk ons laatste, beláchelijke koloniale bolwerk in de Oost opgaven. Tegen
hun logica kon ik niet op. Alle argumenten die mij in Nieuw-Guinea zo mooi en
waterdicht hadden toegeschenen, kon ik nu niet meer over de lippen krijgen en ik
gaf alles toe wat ze de regering in mijn persoon verweten’ (blz. 112). De verovering
van Bandung (een stad op West-Java) vormt het eerste verhaal. Het gaat over de
jeugdige Frank, die zich met zijn
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ouders na de souvereiniteitsoverdracht (1949) in ons land vestigde. Contact houdend
met zijn eveneens gerepatrieerde Indische vriendjes wordt hij getuige van de militaire
voorbereidingen, door volwassenen, - ergens in Overijssel - tot een (naderhand
mislukte) contrarevolutie onder commando van de beruchte avontuur, die hard en
houwdegen kaptein Raymond Westerling, alias de Turk: ‘Be prepared, was het
devies. Baden Powell had het al gezegd en Indische jongens waren altijd de beste
padvinders ter wereld geweest, dus was dit nog steeds de beste wapenspreuk’ (blz.
27).
Pink Eldorado, het derde verhaal, speelt zich af in het milieu van de Hollandse
diplomatieke en commerciële kolonie in Bangkok (Thailand), waar de ik-figuur als
handelssecretaris gedurende een deel van de Vietnam-oorlog aan de ambassade
was verbonden. Tenslotte Happy days. Centraal staat hierin de ondergang van twee
studievrienden. Het verhaal begint met de zelfmoord van jaargenoot Bert. ‘Het is
misschien niet meer te geloven, maar in '55 dachten sommigen van ons echt dat
iemand de hand aan zichzelf kon slaan omdat hij voor het eerste het beste lullige
examen zakte!’ (blz. 163). Het eindigt met de verbeelding van het trieste bestaan
van zijn briljante en veelbelovende studiegenoot Max, vertegenwoordiger van een
grote scheepvaartmaatschappij te Singapore: ‘Het was plotseling gebeurd,
onverwacht, out of the blue, om zo te zeggen. 22 januari van dit jaar, 's morgens
zes uur dertig, een zondag. Toen hij wakker werd keek hij tegen de blote rug van
Ann aan. Altijd had dit uitzicht hem 's morgens vroeg vertederd of opgewekt gestemd,
maar nu, dit keer, voelde hij niets, en zo was het gebleven’ (blz. 168).
De schrijver Springer is, zonder overdrijven, al enige jaren, een aanwinst voor de
Nederlandse literatuur.
P.W. Schilpzand

Kees Simhoffer, Verboden te denken Manteau, Brussel/Den Haag, 1977,
187 pp., BF. 250
Zowat tien jaar geleden begon Simhoffer verhalen te publiceren. Geregeld kwam
er een roman of verhalenbundel bij die de aandacht van de kritiek terecht opeiste,
maar die blijkbaar toch geen doorbraak naar een ruimer lezerspubliek bracht. Zodat
S. in zijn laatste boek erg zelf-relativerend opmerkt: ‘ik ben schrijver. Ik heb een
uitgever die niets aan me verdient, maar tot het imago van een uitgever behoren
ook slecht verkochte maar als interessant beoordeelde auteurs, dus ik moet wel’
(p. 144). In een recensie van zijn eerste roman ‘De knijpkat’ (1971) (cf. Streven,
1972, p. 634) schreef ik dat alle aspecten van de hedendaagse samenleving bij S.
aan bod komen: milieuverontreiniging, opvoeding, ontwikkelingshulp en
overbevolking, bejaardenzorg, vrijheidsbewegingen, pacemakers, woningnood...
Deze thema's vinden we grotendeels ook weer in ‘Verboden te denken’ dat uit 61
korte hoofdstukjes bestaat (eenzelfde schrijfprocédé dat ook al in ‘Een geile gifkikker’
van 1973 werd gebruikt). Juist om die dubbele herkenning (van thematiek en
techniek) kreeg ik bij de lectuur een indruk van ‘déjà-lu’. Nochtans gaven de eerste
bladzijden, die een stuk oorlogsverleden oproepen (deportatie van een joods
vriendinnetje en dood van een broertje) de indruk dat S. een nieuwe bron aangeboord
had. Wat Simhoffer nu geschreven heeft zijn de op zichzelf interessante kritische
reflecties van een auteur, ingekapseld in het maatschappelijk systeem dat hij veracht
maar niet veranderen kan. De geest van '68 waait nog door dit boek, niet als een
revolutionaire wervelwind, maar als het gezucht van een schrijver die bitter
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constateren moet dat niet de creatieve verbeelding aan de macht is, maar Voster
in Zuid-Afrika, Amin in Oeganda, de multinationals in... enz.
J. Gerits

Paul Mog, Ratio und Gefühlskultur. Studien zu Psychogenese und
Literatur im 18. Jahrhundert
(Studien zur deutschen Literatur Bd 48), 146 pp., DM 38, Joachim Metzner, Persönlichkeitszerstörung und Weltuntergang. Das
Verhältnis von Wahnbildung und literarischer Imagination.
(Studien zur deutschen Literatur Bd 50), 286 pp., DM. 66, -. Max
Niemeyer, Tübingen, 1976.
Waar de psychologie doorgaans ahistorisch opereert en de historicus met
veralgemeende en/of typologische psychecate-
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gorieën, is er binnen de literatuurstudie ruimte over voor de psychogenesis d.w.z.
een oriënteringsrooster waarin rationeel gedrag terugwijkt voor psychische causaliteit.
Omdat dit proces zich voor het eerst op vrij ruime schaal in de Aufklärung voordoet,
kan Mog fijne analyses (o.m. J.G. Schnabels Insel Felsenburg, J.J. Rousseau,
Goethes Werther) aanbrengen waaruit blijkt hoe de terugkeer naar de natuur een
functie vertegenwoordigt die in de huidige psychiatrische structuur ruimschoots
samenvalt met het onbewuste.
Met G. Heyms Tagebuch Shackletons als uitgangspunt dat in trage wenteling via
talloze auteurs en werken (te veel om op te noemen, tussen Dante en Mallarmé, J.
Verne en E. Verhaeren, Goethe en R. Goering in) identieke kenmerken aantoont,
onderzoekt Metzner het ‘apocalyptische’ in de literaire thematiek. Daarmee
identificeert hij de hellevaart, de laatste reis, literair neergeslagen in de poolexpeditie
of arctische verbeelding, her- en afkomstig van religieuze motieven. Om drijfveer
en ontwikkelingscurve te achterhalen, zet S. diverse psychomodellen in (M.
Sechehaye, C. Jung, S. Ferenczi, S. Freud, M. Klein, J. Gabel plus hun literaire
derivaten in N. Frye en G. Lukacs) die dit personalistische seculariseringsproces
zowel empirisch-analytisch als theoretisch-paradigmatisch kunnen verhelderen en
concretiserend vastleggen in literaire modellen.
C. Tindemans

Hans Richter (Hrsg.), Schrifsteller und literarisches Erbe. Zum
Traditionsverhältnis sozialistischer Autoren
Aufbau, Berlin-Weimar, 1976, 400 pp., DDR. 10,80 M.
Deels uit een slecht geweten (omdat er ook in de D.D.R. literaire iconoclasten
voorkomen), deels uit dogmatisch plichtsgevoel (omdat het literair evolutieproces
noodzakelijk aan marxistische premisses beantwoorden moet), wordt hier een studie
opgezet die de huidige (socialistische) auteurs wijsvingerend wil integreren in dit
mechanisme. Een strenge theorie ontbreekt, alles wordt opgehangen aan
exemplarische analyses (M. Gorki, A. Seghers, E. Weinert, J.R. Becher en B. Brecht)
waarbij opvalt dat er geen nieuwe werkelijke D.D.R.-auteurs onder te vinden zijn.
Huidige realiteit en aanhoudende traditie, breuk en continuïteit, veelvoud en eenheid,
dat zijn de zoekaspecten. Dat is bv. voor B. Brecht al reusachtig moeilijk; zijn hele
oeuvre is quantitatief alleen al zo propvol discussies, verleggingen, ombuigingen,
negaties van de erflating dat er krachtlijnen moeten worden gezocht. Vrij platvloers
komt dan als resultaat van de autopsie het begrip naar voren dat alle
traditionalistische opvattingen (die toch ook zelf altijd in een realiteitscontext hebben
thuisgehoord) met sociaalkritische en materialistische criteria in hun tegendeel
werden omgezet; dat dat tegendeel inderdaad erg waardevol is (waardoor een
nieuwe lading erfgoed ontstaan is), doet niets af van het verschijnsel dat het verleden
(erg weinig literair op te vatten, het gaat om ideële zoniet ideologische constanten
en varianten) buiten dienst werd geplaatst. De klassenstrijd werkt zich ook uit in de
generatiestrijd. Ik betwijfel of deze mooie waslijst van geobjectiveerde gegevens
inderdaad het ‘ideologische’ begrip van de erfenis verheldert.
C. Tindemans

Theater
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Ronald Daus, Das Theater des Absurden in Frankreich
(M 147) Metzler, Stuttgart, 1977, 134 pp., DM. 10,80
Wat deze informatietekst (met de allures van een monografie) onderscheidt van de
gebruikelijke vaagheid, is enerzijds de grondige voorgeschiedenis van het fenomeen
absurd theater (dat bijgevolg niet uit de lucht komt vallen) en anderzijds de sterke
portie persoonskarakteristieken van de diverse auteurs. Valt ook terecht het grote
gewicht op A. Adamov, E. Ionesco en S. Beckett, bij wie iets vlugger R. Weingarten,
J. Tardieu, F. Arrabal, B. Vian en R. Pinget aangesloten worden, dan is de omringing
zowel kwalitatief-kritisch als bibliografisch uitstekend opgevangen, zodat zelfs de
nageschiedenis en de theater-kritische receptie meer dan enkel plichtvol
vertegenwoordigd zijn.
C. Tindemans
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Wolfgang Kehn, Von Dante zu Hölderlin. Traditionswahl und Engagement
im Werk von Peter Weiss
(böhlau forum litterarum 1), Böhlau, Wien-Köln, 1975, 130 pp., DM. 24,Dat Trotzki im Exil een regelrechte aanval van de zich tot het marxisme bekennende
P. Weiss is op wat er sinds de revolutie van 1917 met datzelfde marxisme verkeerd
is gelopen, is wel bekend; wat Hölderlin in deze context te betekenen heeft is wellicht
minder duidelijk. S. haalt in een minutieuze discussie van dit drama de componenten
te voorschijn die de tekst verklaren en hem tegelijk inschakelen in de persoonlijke
martelgang van een westers intellectueel die een veranderde samenleving voorstaat
maar daartoe de mentale tirannie, de gebrekkige theorie en het partij dogmatisme
in de ‘socialistische’ landen niet gebruiken kan en wil. Nuchter ontledend, de
partijdigheid altijd vermijdend, tegelijk stevig in de marxistische geschiedenis
wortelend, schrijft S. in een veeleer lang essay dan een strikt wetenschappelijk
verhaal de stadia uit die binnen Weiss' evolutieproces de langzame vereenzaming
op een behoeftestandpunt aangeven waarbij geen gelegenheid opdaagt om zijn
‘geloof’ in een maatschappelijke realiteit om te zetten.
C. Tindemans

Manfred Pauli, Sean O'Casey. Drama. Poesie. Wirklichkeit
Henschelverlag, Berlin, 1977, 359 pp., 64 foto's, DDR. 18, - M.
Deze dissertatie (Leipzig) wil in eerste instantie een monografische analyse van de
aard en de betekenis van het dramatische oeuvre van de Ierse theaterauteurs
O'Casey aanbieden, waarbij S. met de al vrij uitvoerige vakliteratuur in discussie
kan treden. Eerst plooit hij de hele achtergrondstructuur open waarin de Iers-nationale
conjunctuur en de sociaal-syndicale strijd markante factoren uitmaken om de
inhoudelijke obsessie van O'Casey te vatten. De grote verdienste van deze studie
bestaat echter in de dramaturgische structuuranalyse waarin S. tot het inzicht komt
dat, in tegenstelling tot een veel verspreide opinie, niet de realistisch-naturalistische
tendensen bepalend kunnen geacht maar juist de symbolische resp. fantastische
die nochtans in de theatergeschiedenis herhaaldelijk tot zowel moeilijkheden in de
escenering als misverstanden in de interpretatie en receptie hebben geleid. Op
voorzichtige toon verneem je overigens ook dat, binnen de theaterpresentatie in de
DDR, de dogmatische vereisten van een socialistisch-realistische interpretatie vele
voorstellingen hebben doen mislukken; S. schudt hier heel omzichtig aan de
doctrinaire starheid van de beleidsbepalers, op de goede gronden van een intrinsieke
analyse. Hijzelf doet overigens, en terecht toch wel, geen poging om S. O'Casey in
te lijven in de socialistische dramaturgie, ook al omdat thematisch O'Casey's eigen
veranderingsbehoefte van de maatschappij meer dan duidelijk is, zonder dat dit ook
geleid heeft tot een schrijfwijze en een vormcode die bij benadering te vergelijken
zouden zijn bij wat in de communistische wetmatigheid voorop staat geplaatst. In
de internationale discussie zal bijgevolg deze studie een goede beurt maken.
C. Tindemans

Marion Gräfin Hoensbroeck, Die List der Kritik. Lessings kritische
Schriften und Dramen
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Wilhelm Fink, München, 1976, 230 pp., DM. 19,80
Met ‘list’ bedoelt S. Lessings eigen communicatiestructuur om zijn emancipatorische
intenties over de mentale grenzen van zijn maatschappij en tijd heen te brengen.
Discussie van gangbare en presentatie van vernieuwende standpunten gebeurt
niet, zo analyseert S. in detail, in rechtstreekse duidelijkheid maar via ontwijken,
uitstellen, analogiedemonstratie, zonder onmiddellijke formulering maar geleidelijk
als het opschorten van een verwachtingspatroon van de gesprekspartner of de
lezer/toeschouwer. Het is uiteindelijk in Nathan der Weise dat S. de metaforische
situaties en idee-gestalten het meest evident aantreft als geslaagde deductieve
toepassing van zijn list-procédé, het variëren van het eigen standpunt zodat niet
het gelijkhebben of -halen vooropstaan maar optreden als niet te ontlopen con-
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clusie en resultaat. Daarom ook Lessings greep naar het drama waar niet de ik-auteur
aan het woord komt; daartoe behoort ook de handelingsstructuur die slechts in een
tweede tijd haar overredingsintentie prijsgeeft en elementair via beeldwerking
opereert. Uiteindellijk is de globale intentie er een van zelfinscenering die kunst- en
literatuurnormen voorlegt via retorische belevenisprocessen van personages; niet
de avonturen zelf ‘leren’ wat er omgaat, wel de manier waarop Lessing deze
avonturen aanbrengt. Een alleszins stimulerende methodiek, die enkel nog om
bevestiging vraagt als te veralgemenen dan wel exclusief voor alleen Lessing.
C. Tindemans

Elke Platz-Waury, Jonsons Komische Charaktere. Untersuchungen zum
Verhältnis von Dichtungstheorie und Bühnenpraxis.
(Erlanger Beiträge zur Spraak- und Kunstwissenschaft, Bd. 56), Verlag
Hans Carl, Nürnberg, 1976, 222 pp., DM. 42,Waar in de recente vakkritiek (vooral in het spoor van het New Criticism) aan Jonson
een banale persoonsopbouw wordt verweten, stelt S. dat hij in volstrekte
overeenstemming met de theorie van zijn tijdgenoten (de Italianen, Scaliger, onze
Heinsius en de eigen Britse poëtologen en retorici) heeft gehandeld en perfect hun
voorschriften i.v.m. satire en didactiek heeft uitgevoerd, zij het in een dosering en
klemtoon die alleen de zijne kunnen genoemd. De uitwerking van deze eerste
theoretisch ontworpen stelling volgt daarna iets te automatisch; in keurige klassen
(uiterlijke indicatoren, morele eigenschappen, retorische loci, naamgeving) worden
alle signalen gebundeld waardoor inderdaad de thesis gerechtvaardigd raakt. Over
deze verzamelwoede heen dringt zich bepaald wel het inzicht naar voren dat deze
personages complex zijn opgetimmerd zodat hun intenties als didactische functies
voorbeeldig in staat zijn tot persiflage, tijdskritiek, distantiëring en satire, allemaal
factoren die de geliefdheid van Jonson in zijn tijd en zelfs bij zijn collega's verklaren
kunnen.
C. Tindemans

Hans Daiber, Deutsches Theater seit 1945
(67 Abb.), Ph. Reclam jun, Stuttgart, 1976, 428 pp., DM. 38,80
In korte hoofdstukjes beent S. doorheen de na-oorlogse kenmerken van het
Duitstalige theater (Bondsrepubliek, D.D.R., Oostenrijk en Zwitserland). Zijn
omstandig relaas laat geen facet onvermeld, van maatschappij-relatie,
schouwburgnieuwbouw, subsidiesysteem tot thematische complexen,
regisseursexplosie, acteursgage, opera en ballet, het fenomeen Brecht en nog veel
meer; de nerveuze flitsen doorheen deze periode brengen vaak een gelukkig reliëf
aan, ook al bezwijkt S. af en toe aan wat overjaars koude-oorlog-jargon, verpakt in
cynische apartes. Cijfermateriaal, trends, hoofdletters krijgen in globo toch de
voorrang; interpreterende terugblik en afwegende analyse blijven te incidenteel.
Voor het brede publiek is dergelijke uitgave beslist informatief; voor de discussie
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van de betekenis van deze 30 jaren theater worden te weinig fundamentele vragen
gesteld. Gelegenheidsaforismen vervangen de noodzakelijke waardebepaling niet.
C. Tindemans

Kenneth Muir-Philip Edwards (eds.), Aspects of Macbeth, 86 pp., Aspects
of Othello, 110 pp.
Cambridge UP, Cambridge, 1977, £6,50, pb., £2,95
Uit de altijd toch wat specialistische lectuur van het jaarboek Shakespeare Survey
werd er een theama-reader opgemaakt die een breder publiek wil bedienen. Enige
thesis-opbouw was wel onmogelijk, maar als je in Macbeth een selectie aantreft
met een overzicht van de 20e-eeuwse visie (G.K. Hunter), het bronnenmateriaal
(M.C. Bradbrook), de middeleeuwse theaterconventie (G. Wickham), Lady Macbeth
als demonisch wezen (W. Moelwyn Merchant) en als Senecaanse figuur (I.-S.
Ewbank), de beeldstructuur (K. Muir), de acteurs-metafoor (V.Y. Kantak) en de
spanning tussen tragedie en moraliteit resp. melodrama (R.B. Heilman), dan stel je
een panorama vast dat de herkomst, de kern, de betekenis, de speelbaarheid en
de potentiële receptie vitaal behartigt. Dezelfde intentie tref je aan in Othello: te-
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rugblik (H. Gardner), de beeld-functie (S.L. Bethell-M.M. Morozov), het
Othello-karakter (A. Gerard), Iago (L. Scragg), de Turkse achtergrond (E. Jones),
de (ingewikkelde) tijdsstructuur (N.B. Allen), de handelingsstructuur (B.H. de
Mendoça), het tragische patroon (G.R. Hibbard). Perfecte studietekst.
C. Tindemans

R.N. Roy, George Bernard Shaw's Historical Plays
Macmillan, Delhi, 1976, 107 pp., £4,95
In 4 stukken van G.B. Shaw (The Man of Destiny, Caesar and Cleopatra, Saint Joan,
In Good King Charles' Golden Days) gaat S. na wat er telkens historisch correct en
incorrect is. Die schrale antwoorden zet hij doodgewoon op een rijtje om vervolgens
te beweren dat het allemaal niets terzake doet want dat Shaw het historische
voorwendsel heeft aangegrepen om zijn Life Force een geschikte omgeving en
voorgrond te bezorgen. Het kan best waar zijn ook, maar hoe verantwoordt hij dan
alle voorgaande speurwerk?
C. Tindemans

Kunst
Alfred Brendel, Nachdenken über Musik
Piper Verlag, München, 1977, 228 pp., DM. 28,De foto op de achterflap toont de beroemde pianist met - goed zichtbaar voor het
objectief - een hand waarvan op z'n minst twee vingers dik onder de ‘tensoplast’
zitten. Piano-spelen is een zwaar labeur, en de techniciteit van dit ‘werken’ sijpelt
voortdurend door in de opstellen van Brendel. Maar constant ook is er naast de
obsessie voor de artisticiteit en muzikaliteit (zijn essays over Liszt getuigen hiervan),
ook een boeiende, genuanceerde bekommernis voor de vertolking, het vertolkbare,
voor de dode letter (noot) en de levende klank. Mooi is dit voortdurend besef van
de waarde en de kracht van de uitvoering, die zelden bij een vertolker zulk een
diepe en kleurrijke intelligente onderbouw heeft. De lezer die de piano-techniek niet
meester is zal natuurlijk (zoals ikzelf) veel van de subtiliteiten van dit boek missen;
maar de warmte en oorspronkelijkheid van Brendels gedachtenvoering en
gedachtenontwikkelingen over muziek (vnl. Beethoven en Schubert naast de reeds
vermelde Liszt) werkt voor een ieder die zich voor muziek interesseert aanstekelijk.
Bovendien schrijft Brendel op een heldere en boeiende manier.
Eric De Kuyper

Moritz Geiger, Die Bedeutung der Kunst. Zugänge zu einer materialen
Wertästhetik
(Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste Bd 27),
Wilhelm Fink, München, 1976, 596 pp., DM. 78, Geschoold bij Th. Lipps (inhoudelijk) en E. Husserl (methodologisch),
vertegenwoordigt M. Geiger (1880-1937, Un. München, Göttingen, Vassar College)
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binnen de discussie van de esthetica een eigen gerichtheid; de bundeling van zijn
geschriften (deels gepubliceerd, zoals Zugänge zur Ästhetik, 1928; deels uit
nalatenschap door Hrsg. K. Berger en W. Henckmann samengebracht) plaatst zijn
opvattingen weer in het hart van een nieuwe actualiteit die binnen het structuralisme
en de andere objectivistische tendensen aandacht heeft voor deze historische
pionierarbeid. De eigen plaats verovert deze psycholoog door het object resp. het
objectieve te analyseren zonder om te zien naar ontstaan, werking of
waarderingspositie maar veeleer de structuur, het waarde-reliëf van de onmiddellijk
beschikbare fenomenen te observeren. Enige verabsolutering van de kunst als
symbool blijft dan ook uit; niet wat naast of op elkaar volgt, is betekenend, maar wat
in elkaar grijpt: het structurele vlechtproces. Toch gaat hij niet strikt rationalistisch
te werk; ook het psychische element fungeert als realiteitsprincipe. Een tekort in
zijn systeemdenken is de verwaarlozing van de tijdsconjunctuur waardoor de
relativiteit toch enigszins opgeheven raakt. Vooruitwijzend op elk moment van zijn
bedrijvigheid, bestaat wellicht zijn grootste verdienste nog uit de intuïtie dat de
esthetica diende te evolueren van een autonome wetenschap naar een filosofische
esthetica, wat momenteel zowat overal is gebeurd.
C. Tindemans
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Roger Bastide Art et Société
(Bibliothèque Scientifique) Editions Payot, Paris, 1977, 211 pp.
S. bekijkt in meestal korte en gedrongen thematische hoofdstukjes het probleem
van de kunst vanuit het standpunt van de cultuur-antropoloog. Ik heb er persoonlijk
weinig nieuwe, nog verhelderende inzichten in gevonden, maar er dient dadelijk
aan toegevoegd dat dit in feite een studie is die reeds 30 jaar oud is, en waarvan
de tweede, herwerkte versie nu pas wordt uitgegeven. Wel bespreekt S. op een
heldere en bevattelijke manier thesen van voorgangers en collega's, en probeert
hij een sociologische esthetiek (eerder dan een sociologie van de kunst) te
ontwerpen, waar hij naar mijn oordeel niet in slaagt. Wel wordt het duidelijk hoe
beperkt - en weer, naar mijn oordeel - hoe ‘dubieus’ deze wetenschappelijke
benadering van het fenomeen kunst is. Een verdienste van Bastide is dat hij op z'n
minst probeert al te enge opvattingen i.v.m. het ontstaan en de ontwikkeling van de
schone kunsten te mijden, en daarentegen, waar hij ook kan, pluriforme verklaringen
introduceert en verdedigt.
Eric De Kuyper

Miscellanea
J.C. Lauret/R. Lasierra, Beulen in witte jassen. De schone marteling
Het Wereldvenster, Baarn, 1977, 289 blz., f28,50
Vermoedelijk is er nooit meer gefolterd dan in de tweede helft van de twintigste
eeuw. Thans worden de klassieke fysische martelingen niet meer zo vaak toegepast,
maar maakt men gebruik van de verworvenheden van de moderne wetenschap.
Dit zeer informatieve boek wil de beulen in witte jassen aan de kaak stellen en hun
praktijken een halt toeroepen.
L. Bartalits

Michael Jackson, Spectrum Bieratlas
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 245 blz., ill., f 69,50
De tijd dat men voornamelijk het bier dronk dat in de eigen streek werd gebrouwen,
is wel voorbij. Overal is zo'n rijke keus voorhanden dat echte kenners met zorg hun
keus bepalen. Daartoe dient deze voortreffelijke bieratlas.
Men zou bijna mogen zeggen dat deze uitgeverij bezig is ook op het gebied van
eten en dranken (de kaas-atlas en de verschillende wijn-atlassen) ons te leren met
verstand te kiezen.
R.S.

Territorien - Ploetz. Geschichte der deutschen Länder. Band 1: Die
Territorien bis zum Ende des alten Reiches, 859 pp., DM. 88, -; Band 2:
Die deutschen Länder vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart, 1036
pp., DM. 98,-
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Deze geschiedenis van de Duitse deelstaten is tot stand gekomen met medewerking
van bekende historici. De auteurs stelden een geschiedenis van de Duitse deelstaten
in het kader van de Duitse geschiedenis als geheel samen. Dit voortreffelijke en
zeer informatieve werk beschrijft de ontwikkelingen van hertogdommen via de Duitse
Bond en het Rijk van Bismarck tot de ineenstorting en verdeling van het Duitse Rijk.
L. Bartalits

Tyll Kroha, Ewald Junge, u.a., Lexikon der Numismatik.
Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh, 1977, 512 blz., DM. 59.
Dit boek is een alfabetisch ingericht voortreffelijke standaardwerk. Over munten van
de middeleeuwen en nieuwe tijd. De uitgevers slaagden niet alleen erin
muntenverzamelaars een sinds geruime tijd ontbrekende oriëntatie-instrument in
handen te geven, maar ook alle geïnteresseerden van de numismatiek de
mogelijkheid te bieden om de cultuurhistorische samenhangen van het muntenwezen
te begrijpen. Het boek bevat rond 3.000 trefwoorden en is geïllustreerd met meer
dan 850 afbeeldingen en tekeningen.
L.L.S. Bartalits
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Marc Ferro, Cinéma et Histoire. Le cinéma agent et source de l'histoire
(Coll. Meditations 148) Editions Denoël, Paris, 1977, 176 pp., geïll., FF.
13,50
In een reeks losstaande, (vaak te) korte opstelletjes schrijft M. Ferro,
geschiedkundige, een sympathiek pleidooi voor een betere integratie van de
filmkennis en -analyse in het geschiedkundig onderzoek. Niet enkel de documentaire
films en ‘newsreels’, komen hiervoor in aanmerking, maar ook de fictie-films. Dit
laatste aspect is wel het interessantste van S.'s opvatting; in enkele voorbeelden
(meestal uit Sovjet-films) illustreert hij dit op overtuigende wijze. Het pluspunt van
de benadering van Ferro - in tegenstelling tot bv. de sociologische benaderingen
van het filmmedium - is dat hij zich terdege bewust is van de moeilijkheidsgraad
van het ondernemen, vooral nl. van het feit dat film niet zo maar een afbeelding is
van de werkelijkheid of een eenvoudig, eenduidig, verhaal. Hij probeert dan ook
regelmatig aan te tonen hoe verwikkeld de filmische bijdrage in de historische vorsing
is. In dit al te brokkelig boekje verrijkende lectuur gezien vanuit het standpunt van
de filmoloog, toch komt het voor dat Ferro's thesis pas ten volle haar draagkracht
zou verwerven wanneer hij in staat zou zijn zijn bevindingen op filmvlak opnieuw,
en op een voor de geschiedenis vernieuwende manier te verwerken en te integreren
in de geschiedschrijving. Met Cinéma et Histoire is men daar nog niet aan toe.
Eric De Kuyper

Vladimir Jankélévitch, De la musique au silence I: Fauré et l'Inexprimable
Editions Pion, Paris 1974, 382 pp. (geïll.) De la musique au silence II:
Debussy et le Mystère de l'Instant
Editions Plon, Paris, 1976, 316 pp. (geïll.) Dit zijn de eerste twee delen uit een reeks
die er zeven moet bedragen, en getiteld werd De la musique au silence. In de titel
wordt reeds aangekondigd dat S. niet aan muziekwetenschappen wenst te doen,
maar een soort van muziekessayïstiek wil bedrijven, die hij zelf (filosoof van beroep)
waarschijnlijk muziekfilosofie zou noemen. Men moet hier dus geen theoretische
beschouwingen verwachten, en ook geen inzichtrijke verbindingen die de muziek
van Fauré met die van Debussy tenzij dat ze één van S.'s hoofdmotieven belichamen:
het onzegbare, ongrijpbare, mysterieuze, enz.... Het zijn
impressionistische-phenomenologische benaderingen van het werk, die weinig
overzicht bieden (voor Fauré ontbreekt zelfs een register). Het valt eigenlijk te
betreuren dat de grote literaire en muzikale eruditie van de S. niet veel meer
produceert dan oneindige woordspelingen. Een grondige kennis van het oeuvre van
deze componisten wordt verondersteld, en van de lezer wordt enigszins ook verwacht
dat hij de eruditie van S. zou evenaren. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, blijft
bij mij toch nog altijd de natuurlijk - erg pragmatische - vraag bestaan, wat men aan
zulk geschrijf nu heeft... tenzij het zoveelste bewijs dat schrijven over muziek een
hachelijke aangelegenheid blijft.
Eric De Kuyper
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Beemer, Th. e.a., Vrijheid en onderwijs (Annalen van het Thijmgenootschap)
Ambo, Baarn, 1978, 78 blz. f 12,50
Bosma, Onno e.a., Onderwijs in beweging. Vernieuwing en democratisering
Pegasus, Amsterdam, 1978, 82 blz., f 8,50
Doel, Hans van den, Het biefstuk socialisme en de economie
Spectrum, Utrecht, 1978, 176 blz., f 14,50
Hemels, Joan und Schmolke, Katholische Publizistik in den Niederlanden
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1977, 124 pp., DM 16,80
Rieter, A.W.W., Kabouterjaren gaan voorbij 2. Rieter, Berkel-Enschot, 1978,
358 blz., twee delen f 35,Röling, B. e.a., Politiek geweld
Vredesopbouw / Studium Generale R.U. Utrecht, 1978, 112 blz., f 8,-.

Gedragswetenschappen
Kelmer, Otto und Arnd Stein, Das Fernsehen und unsere Kinder
Kösel Verlag, München, 1978, 128 pp., DM 12,80
Kurnitzky, Horst, Ödipus
Wagenbachs Taschenbücherei, Berlin, 1978, 139 pp., DM 8, Miller, John, Leer ze ook voelen
De Toorts, Haarlem, 1978, 193 blz. f 31,Wilson, Bryan, Charismatisch leiderschap (Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1978, 128 blz., f 8,90

Geschiedenis
Boersema, B.R.C.A., De Linie 1946-1963 APA - Holland Universiteits Pers,
Amsterdam, 1978, 501 blz., f 62,40
Kreiler, Kurt (Hrsg.), Traditionen deutscher Justiz
Klaus Wagenbach, Berlin, 1978, 310 pp., DM 16,50
Slicher van Bath, B.H. en H.C. van Oss, Geschiedenis van maatschappij en
cultuur Ambo, Baarn, 1978, 231 blz., f 29,50

Politiek
Chorus, Boudewijn, Als op ons geschoten wordt.....
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Pamflet, Groningen, 1978, 147 blz., f 15,Fibbe, W.A. e.a., Op het goede spoor. Aanzet tot beter binnenlands bestuur
Centrum voor Staatkundige vorming, 's-Gravenhage, 1978, 45 blz., f 4,90
Herzbruch, Barbara und Klaus Wagenbach, Jahrbuch Politik 6
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1978, 168 pp., DM 9.50
Schubert, Alex, Panama
Wagenbachs Taschenbücherei, Berlin, 1978, 126 pp., DM 7,50

Godsdienst
Bouwman, Gijs, Paulus en de anderen
(Cahiers voor levensverdieping) Werkgroep voor levensverdieping, Abdij
Averbode, 1978, 254 blz.
Tromp, Nico, Leven vanuit de psalmen (Cahiers voor levensverdieping)
Werkgroep voor levensverdieping, Abdij Averbode, 1978, 188 blz.
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Uleyn, Arnold, Religiositeit en fantasie Ambo, Baarn, 1978, 99 blz., f 12,50

Literatuur
Commins, Dorothy, What is an Editor?
The University of Chicago Press, London, 1978, 243 pp. £7
Davis, Walter A., The Act of Interpretation
The University of Chicago Press, London, 1978, 194 pp., £9.10
Fried, Erich, 100 Gedichte ohne Vaterland
Wagenbachs Taschenbücherei, Berlin, 1978, 126 pp., DM 7, Fuchs, G.B., Die Ankunft des grossen Unordentlichen in einer ordentlichen
Zeit Wagenbachs Taschenbücherei, Berlin, 1978, 125 pp., DM 7,50
Manganelli, G., Unschluss
Klaus Wagenbach, Berlin, 1978, 137 pp., DM 16,80
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Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1978, 112 pp., DM 26, Poesiealbum 127 - Allan Ginsberg
Verlag Neues Leben, Berlin, 1978, 32 pp., Pf. 90

Kunst
Pohribny, Arsén, Abstrakte Malerei
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1978, 120 pp., ill., DM 38, -

Miscellanea
Brandstätter, Horst (Hrsg.), Asperg, ein deutsches Gefängnis
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Personalia
Josse Mertens de Wilmars, geboren 1912. Studeerde rechten en politieke en
diplomatieke wetenschappen te Leuven. Tussen 1945 en 1967 was hij lid van het
Nationaal Comité van de CVP en tot 1962 lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Hij heeft een advocatenpraktijk te Antwerpen en is sedert
1967 rechter aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te
Luxemburg. Hij doceert Europees recht aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
Adres: Jan van Rijswijcklaan 192, B-2020 Antwerpen.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie. Medewerker aan ‘De
Nieuwe’, ‘Dietsche Warande en Belfort’, ‘De Vlaamse Gids’; leraar.
Adres: Waalhofstraat 51, B-2100 Deurne
Drs J.M.H. op 't Root, geboren 1940. Volgde de opleiding maatschappelijk werk in
Eindhoven en studeerde andragologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Is thans
wetenschappelijk medewerker bij de capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde van
de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht.
Adres: Burg. Beckersweg 35, 6261 NX, Mheer.
Flor Bex, geboren 1937. Licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde
(Rijksuniversiteit Gent). Tot 1970 verbonden aan het Koninklijk Instituut voor
Kunstpatrimonium. Sinds 1972 directeur van het Internationaal Cultureel Centrum
(I.C.C.) te Antwerpen.
Adres: Amerikalei 125, B-2000 Antwerpen.
Jo F. Du Bois S.J., geboren 1925. Licentiaat klassieke filologie, filosofie en theologie.
Beheerder Middelheim Promotors, lid A.I.C.A. Hoofdredacteur van Streven - België.
Adres: Sanderusstraat 5, B-2000 Antwerpen.
Conor Cruise O'Brien vertegenwoordigde in 1961 de Secretaris-Generaal der
Verenigde Naties in Katanga en trad van 1962 tot 1965 op als Kanselier van de
Universiteit van Ghana. Nadien keerde hij terug naar Engeland, waar hij
hoofdredacteur werd van de ‘Observer’. Eind 1977 bezocht hij Afrika opnieuw.
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.
Wilfried Van Malderghem, geboren 1951. Kandidaat in de rechten en licentiaat persen communicatiewetenschappen (Vrije Universiteit te Brussel). Was freelance
medewerker bij de BRT (Inspraak), ‘Knack’ en ‘Spectator’.
Adres: Kersbeeklaan 135, B-1190, Brussel.
Drs. P. Beentjes, geboren 1946. Studeerde exegese aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Is thans
wetenschappelijk medewerker voor het Oude Testament aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht.
Adres: Preludelaantje 6, 3438 TT Nieuwegein.
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Drs. A.G.J. Dietvorst, geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis
te Groningen. Thans wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Geografisch en
Planologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (theorie en
geschiedenis van de geografie). Hoofdredacteur van het Geografisch Tijdschrift.
Adres: Meyhorst 61-21, 6537 LH Nijmegen.
Dr. M. Smits van Waesberghe S.J., geboren 1908. Doceerde aan de Gregoriana
te Rome in de theologie en geschiedenis van de vroomheid. Lector in de
Geschiedenis van de Nederlandse Vroomheid aan de R.K. Universiteit van Nijmegen.
Docent in de geschiedenis van de spiritualiteit aan de Technische Faculteit van de
Universiteit van Innsbruck. Publiceerde o.a. ‘De Geest van Sint Ignatius in zijn Orde’
(1940), ‘Katholieke Nederlandse Mystiek’ (1947), ‘Gods wil, uw heiliging’ (1951).
Adres: Singel 448, 1017 AV Amsterdam.
Drs. H.J.M. Thiadens, geboren 1935. Studeerde sociale geografie te Utrecht
(bijvakken fysische geografie en geschiedenis). Doctoraal in 1963. Was leraar
aardrijkskunde en geschiedenis, thans leraar aardrijkskunde aan het Mgr.
Zwijsencollege te Veghel. Publiceerde o.a. in Naamkunde, Brabants Heem, Ghulden
Roos, Zeeuws Tijdschrift, Maasgouw, Tussen Rijn en Lek en Waterschans.
Adres: Dommeloord 3, 5283 LK Boxtel.
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