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Naar een Europese bevrijdingstheologie?*
Jan Kerkhofs
De droom van de vrijheid is geen specifiek Europese droom. Hij leeft overal,
soms in grootse ontwerpen, dikwijls in bizarre vermommingen. Alle godsdiensten,
en vooral de grote heilsreligies, en alle na-christelijke ideologieën getuigen
hiervan. Maar terwijl de heilsgodsdiensten overwegend het streven naar
persoonlijk heil trachten te beantwoorden en de meest verbreide moderne
ideologie - het marxisme - bijna uitsluitend maatschappelijke bevrijding beoogt,
verschijnt het westers christendom als een spanningsveld waar persoonlijk en
gemeenschappelijk heil, individuele en sociale emancipatie, binnenhistorische
bevrijding en transhistorische verlossing elkaar in een delicaat, nooit volledig
uitgebalanceerd evenwicht houden. Vooral in de lutheraanse en katholieke
kerken komt die spanning in de dialectiek van bekering en revolutie, van
achterdocht en hoop, als een onvermijdelijke ambiguïteit tot uiting. Misschien
is dat de reden waarom Europa nog geen eigenlijke bevrijdingstheologie heeft.

De bronnen van de moderne vrijheidsdroom
Europa heeft wel de eerste bouwstenen aangedragen. Deze zijn niet exclusief
christelijk. Ze wortelen in de Griekse beschaving waar Zeus reeds ‘redder’ en
‘bevrijder’ wordt genoemd. Joannes en Paulus bieden in hun genadeleer een latente
bevrijdingstheologie. De eerste christenen scheurden de eenheid van keizerrijk en
Godsrijk stuk. Zij legden niet alleen de grondslagen voor de spanning Staat-Kerk,
die een enorme bevrijdingsprikkel en -waarborg geweest is in de westerse
geschiedenis1; zij

*
1

Lezing gehouden op het 13e congres van de Europese confederatie van de oud-leerlingen
van de jezuïetencolleges, Gent, 20-24 augustus 1979.
In tegenstelling bv. met China, waar door het ontbreken van een parallelle spanning de
sociologische ruimte voor het ontwikkelen van een vrijheidsdenken ontbrak (C.K. Yang,
Religion in Chinese Society, University of California Press. 19703).
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sloegen ook meteen wiggen in de gesloten religieuze staatsopvatting en, meegedragen
door de herinnering aan de Joodse transcendente Jahweh, openden zij de weg naar
de secularisering van het geschapen bestaan als onbevoogd, geroepen tot zelfstandige
en voortdurende emancipatie. De vrijheidsopvattingen van de 18e eeuw, van de
Franse Revolutie en van de grote idealisten - en dus ook Marx - hebben hun wortels
in ‘La naissance de l'esprit laïc au déclin du Moyen-Age’ (Georges de Lagarde) en
in de Renaissance. Dit is een typisch West-Europese evolutie, die gedeeltelijk ook
Centraal Europa beïnvloedde, maar de Russische cultuur, met haar sterke binding
van de orthodoxe Kerk aan de tsarenstaat en haar buitenwereldse gerichtheid, slechts
zijdelings raakte.
Een kerkelijke theologische reflectie op dit overwegend seculiere proces binnen
een christelijke context bleef echter grotendeels achterwege. Sporadische pogingen
in enkele verlichte kringen tijdens de tweede helft van de 18e eeuw of door liberale
of socialistische christenen in het midden van de 19e eeuw, of het tasten naar het
rechtgelovig moment binnen het modernisme werden drastisch of subtiel verijdeld
door een autoritaire en bevreesde kerkleiding. Sedert de Reformatie was vooral het
katholieke denken beheerst door vrees voor het nieuwe2. Pas in de 20e eeuw, vooral
na de tweede wereldoorlog, ontstaat een meer veralgemeend zoeken naar het duiden
van het bevrijdingsproces dat, met de nieuwe categorie van de ‘toekomst’ (in plaats
van de ‘traditie’) als norm, een werkelijke mutatie in het collectieve bewustzijn van
grote delen van de mensheid openbaart. Dit zoeken werd in Europa en vanuit Europa
voorbereid. Het alleen zaligmakende repeteren van een set overgeleverde gebruiken
en opvattingen werd aan alle zijden ondermijnd. Eerst door de opkomst van de
geschiedenis als wetenschap en door de evolutieleer. Vervolgens door de liberale
democratie en het organiseren van stemloze arbeiders en boeren in meestal
socialistische vakbonden en partijen.
Tenslotte door de veralgemening van onderwijs en communicatie. Binnen de
kerken legde de kritische exegese de klemtoon op de historiciteit van de revelatie en
op het concrete heilsgebeuren als een geschiedenis van God met zijn volk onderweg;
de genadeleer kende een omwenteling door het afstand nemen van het oude adagium
‘buiten de Kerk geen heil’, waardoor meteen Gods heilzame aanwezigheid niet enkel
in alle christelijke kerken maar in alle religies en ideologieën werd erkend. En terwijl
D. Bonhoeffer

2

J. Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Fayard, Parijs, 1978.
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reeds eerder een flink deel van het westerse theologiseren als sacraliserende ideologie
had onthuld, wees de politieke theologie op de noodzaak van de bevrijdende praxis
voor de geloofwaardige orthodoxie (J.B. Metz, J. Moltmann). Ondertussen
ondergingen de kerken de ononderbroken kritiek zowel van de ‘grootmeesters van
de twijfel’, Marx, Freud en hun uiteenlopende scholen, als van de
menswetenschappen. Vaticanum II signaleerde, misschien wat te optimistisch en
simplistisch, de ‘tekenen van de tijd’ als vindplaatsen van Gods actuele wil en erkende
impliciet, met de relatieve autonomie van culturen en kerken, een pluraliteit van
theologische interpretaties.
Deze Europese gedachtenstromingen vonden elders de humus waarop, uit reactie
tegen een lange westerse overheersing, een soms eenzijdige maar authentieke synthese
zou groeien. Na eeuwen van theologisch stilzwijgen, waarin de bevrijdingsidee eerst
werd overgelaten aan antiklerikale liberalen en daarna aan marxisten, gaven
Zuidamerikaanse christenen na Medellin (1968) in korte tijd aan heel hun continent
een theologische stroming die niettegenstaande vele variaties terecht de naam van
bevrijdingstheologie kreeg3.
Het werd overwegend een hermeneutiek, een manier om het concrete historisch
gebeuren als heils- en onheilsgebeuren te duiden, om met name de structurele armoede
en verdrukking als uitgangspunt te nemen voor een christelijke inzet. Vanuit
Zuid-Amerika werden Noord-Amerika (de zwarten, de Spaanssprekende minderheden,
de Indianen), Afrika (vooral zuidelijk Afrika) en Azië (vooral de ‘christelijke’
Filippijnen) beïnvloed. In West-Europa inspireerde de Latijnsamerikaanse
bevrijdingstheologie de ‘christenen voor het socialisme’ en vele andere
samenscholingen van geëngageerde christenen4. Zij riep kritisch verzet op van
overwegend Duitse zijde5, wat dan weer een reactie uitlokte van een groep Duitse
theologen, waaronder vooral J.B. Metz, K. Rahner en J. Moltmann.

3

4
5

De literatuur is onoverzichtelijk geworden. Het meest bekende werk is dat van Gustavo
Gutiérez, Teologia de la Liberación-Perspectivas, Ed Sigueme, Salamanca, 1972.
Zoals zijn bekende Braziliaanse collega L. Boff is Gutiérrez sterk beïnvloed door de Europese
theologie (Congar, Metz, Rahner, Schillebeeckx, Moltmann). De internationale
theologencommissie wijdde er een kritische studie aan: K. Lehmann e.a., Theologie der
Befreiung, Johannes-Verlag, Einsiedeln, 1977. De meest uitgebreide bibliografie is te vinden
in Terra Nueva, tijdschrift van het centrum Cedial (Bogotà) onder leiding van R. Vekemans
s.j., sterk anti-bevrijdingstheologie.
Het is symptomatisch dat de bevrijdingstheologie in Oost-Europa zo goed als geen weerklank
vond.
Zie o.m. F. Hengsbach e.a., Kirche und Befreiung, Pattloch Verlag, Aschffenburg 1975.
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Aldus is het door Europa geleverde gedachtenmateriaal via Zuid-Amerika weer in
Europa teruggekeerd. Maar van een Europese bevrijdingstheologie is er nog geen
sprake.

Behoefte aan een Europese bevrijdingstheologie
In Europa is er een crisis van de theologie, symptoom van de crisis van het Europese
denken en van de Europese identiteit. De groten van de Concilietijd, die nog overal
nawerken, vonden geen opvolgers in een nieuwe stroming. De Europese kerken niet alleen de katholieke - geven het beeld van een overwegend verstolde leiding en
een steeds meer uiteenspattende basis6. Bij die basis horen ook de theologen. Waar
het gesprek met de hiërarchie meestal erg moeizaam verloopt, bestaat er ook tussen
basis en theologen te weinig doorstroming, in tegenstelling met bv. Brazilië. Een
groot gedeelte van de gelovige basis, achterdochtig tegenover de hele kerkelijke
structuur, inclusief de theologen, gaat dan maar zelf op zoek, meestal gedragen door
kleinere groepen en geïnspireerd door enkele tijdschriften of charismatische leiders
(M. Légaut, K. Rahner, Helder Camara e.a.).
Nochtans is een gelovige en coherente reflectie op het huidige genademoment (de
‘kairos’) van de Europese geschiedenis dringend nodig. Niet om tot een nieuw, wel
definitief onmogelijk geworden, denk-systeem te komen, maar om een verantwoord
inzicht in de huidige antropologische verschuivingen te krijgen dat de
groepsvormingen, spiritualiteiten, vieringen, wijzen van inzet stimulerend en kritisch
kan begeleiden. O.m. omwille van de vele ‘inédits’, nooit eerder voorgekomen
ontwikkelingen waarmee het gelovig zoeken wordt geconfronteerd, wordt de juiste
praxis buitengewoon belangrijk als vindplaats voor het juiste inzicht, maar omgekeerd
blijven verstandelijk gefundeerde stellingen, gericht op het goede onderscheiden der
geesten, onontbeerlijk. Zonder reflectie is een echte heel-making onmogelijk en het
heil omvat steeds de hele menselijke werkelijkheid.
Want ook Europa zoekt, wellicht met meer scepsis dan de andere con-

6

Een zeer moeilijk te omschrijven begrip. Naast de sociologische ‘christelijke basis’, die de
Kerk meer gebruikt als cultuurinstituut dan persoonlijk aanvaardt als geloofsgemeenschap,
is er een ‘religieuze basis’ die religiositeit en sacraliteit zoekt, op haar beurt te onderscheiden
van een andere ‘gelovige basis’ die ingaat op de complexe en veeleisende binding tussen
modern mens-zijn en evangelie.
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tinenten, maar ook met een rijkere collectieve herinnering, naar heil. Heil in alle
betekenissen, binnen de geschiedenis en erover heen.
Vanuit vele gezamenlijke trauma's als oorlogen, kolonialisme, klassenstrijd en
totalitarisme, religieus gekleurde angst-ideologieën (zoals jansenistische en
calvinistische afwijkingen), kerkelijk machtsmisbruik, kortom de ervaring van
vervreemding en geweld allerhande, is een groot gedeelte van Europa in feite tegelijk
religieus agnostisch geworden en ongelovig tegenover toekomstperspectieven. De
achterdocht tegenover definitieve bindingen, het weigeren van kinderen, de angst
voor de mogelijke gevolgen van kernenergie zowel als de onverschilligheid van velen
tegenover de ecologische problematiek, de vermoeidheid tegenover de uitdagingen
van de andere continenten hangen samen met dat agnosticisme. Aan een werkelijke
bevrijding, binnen- en transhistorisch, geloven te weinig Europeanen. In traditioneel
marxistische milieus is er een zwaar ongeloof tegenover ‘de nieuwe aarde’; en het
in christelijke milieus ruim verspreide bewustzijn van absolute sterfelijkheid heeft
het geloof in ‘de nieuwe hemel’ vervluchtigd of sterk gedempt7.
Meteen komen twee essentiële componenten van de Europese identiteit op de
helling: het geloof in de verrijzenis en het vooruitgangsgeloof. Het is onze overtuiging
dat beide samenhangen in een creatieve spanning, dat beide onontbeerlijk zijn voor
de Europese identiteit en dat hier een Europese bevrijdingstheologie een
onvervangbare bijdrage kan leveren.

De dialectiek van verrijzenisgeloof en vooruitgangsgeloof
Europa's christenen, en dus ook de theologen, kunnen niet anders dan telkens opnieuw
de band tussen verlossing en schepping eigentijds vertalen. Doen zij dat niet, dan
onttrekken zij zich aan hun roeping, nl. hoop te geven aan de hopelozen. Daarom
mag de spanning tussen het verlossingsmoment en het scheppingsmoment nooit
leiden tot dualisme, doch moet een prikkel blijven tot het voltooien van de heelmaking.
Heel veel schade wordt hier nog immer aangericht door een ingebouwde vrees voor
de vrijheid (die altijd verantwoordelijkheid inhoudt). Waar de ervaring van de
tragische dubbelzinnigheid in de dynamiek van het scheppingsgebeuren het christelijk
bewustzijn terecht steeds opnieuw dwong ernst te maken met de mythos van de
erfzonde, maakte zij dit bewustzijn ook al te

7

Cfr. Concilium, nr. 3, 1979, De hemel.
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achterdochtig tegenover verandering, tegenover de heilskansen die het ‘novum’, het
radicaal nieuwe aanreikt.
Het risico, het grensoverschrijden, het experiment als mogelijkheden tot bevrijding
horen nochtans wezenlijk tot het Europese erfgoed. Wie dit negeert, vervreemdt de
Europeaan ten diepste van de christen. Drie van de grootste bevrijdingsprofeten
(Marx, Freud, Einstein) waren Joden, maar zij waren ook net als de protestanten
Kant en Hegel, produkten van Europese grond. Allen waren zij ontdekkers van nieuw
land. Al zijn de moderne rechtsstaat, de sociaal-democratie en de wetenschappelijke
en technologische versnelling overwegend van protestantsen huize, zij hebben
algemeen Europese wortels. Een christelijke reflectie over deze zelfscheppingen zal
deze deelbevrijdingen erkennen en niet laatdunkend bestempelen als prometheïsch
heidendom. Een Europese bevrijdingstheologie die het scheppingsmoment ernstig
neemt, zal - met ‘Gaudium et Spes’ - de dynamische band tussen deze
deelbevrijdingen openleggen en, mét het onderscheid, ook de samenhang met het
heilsgebeuren aantonen. Op die wijze zal zij, tegelijk bevestigend en relativerend,
zin geven. Zolang er geen band gelegd kan worden tussen enerzijds planning en
programmatie - de categorie van de ‘toekomst’ is inderdaad uit de moderne
antropologie niet meer weg te denken - en anderzijds de christelijke categorie van
de eschatologische hoop, is het scheppingservaren niet verlost en is de heilsboodschap
niet relevant. Een Europese bevrijdingstheologie zal de samenhang verhelderen
tussen de bevrijdingssprong en de sterfelijkheid van de mens, tussen zijn absolute
wil tot zelfbevrijding en zijn even absolute, machteloze gebrokenheid. Wil de
niet-naïeve, post-religieuze mens verder bouwen aan de wereld, dan moet zijn
motivering daartoe verdiept worden. Tot die motivering hoort integratie van zijn
persoonlijk sterven en van zijn weerzin voor (en bekoring tot) het geweld van zijn
verholen collectieve zelfmoordneiging. De band dient verhelderd tussen persoonlijke
en collectieve scheppingsdrang en verlossingsbehoefte8.

Een meer concrete agenda
Concreet zou een Europese bevrijdingstheologie o.m. de volgende agenda kunnen
uitdiepen.

8

De complexiteit van deze thematiek komt tot uiting in de degelijke studie van G. Bauer,
Christliche Hoffnung und Menschlicher Fortschritt, Grünewald, Mainz, 1976.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

9

Inzake bezit
De christenen dienen vooral de binneneuropese solidariteit te bevorderen, gericht
zowel op de ontwikkeling van de armere periferie (Ierland en zuidelijk Europa) als
op de voortgezette dialoog met Oost-Europa, tegen elke isolementspolitiek in. De
ideologie van de nationale veiligheid blijft inderdaad ook binnen Europa vijand
nummer één en verhindert een meer rechtvaardige arbeids- en inkomensspreiding
over de grenzen heen.
De steden concentreren de grootste rijkdom, maar kennen tegelijk ook de sterkste
concentratie van de armoedige ‘vierde wereld’9. De humanisering van de stad is in
bijna heel Europa veronachtzaamd. Rome zelf is een schoolvoorbeeld van burgerlijke
en kerkelijke nalatigheid. Bestaat er ergens in Europa een echte grootstadspastoraal?
Werkgelegenheid is voor velen het voornaamste bezit geworden. Vooral jongeren,
vrouwen en buitenlandse arbeiders voelen zich hier bedreigd, met alle gevolgen voor
hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Vooral christenen in Europese
multinationals en vakbonden moeten creatiever worden, hierin gesteund door een
christelijke bezinning over het recht op arbeid.
Tegelijkertijd groeit binnen vele Europese kringen een afkeer voor een
produktieapparaat dat overwegend lijkt te dienen om de zinloze
consumptie-vraatzucht, die het zelf onderhoudt, te voeden. Christenen zijn geroepen
om de echte behoeften, die meer en meer maatschappelijk en interpersoonlijk van
aard zijn, te onderkennen en het produktie-apparaat daarop af te stemmen. Is bv. de
inhoud van de communicatie niet dikwijls omgekeerd evenredig met de kwantitatieve
uitbreiding ervan? Vele Europeanen zijn nog niet in staat gewoon met elkaar te praten
noch beschikken zij over de elementaire sleutels om elkaars cultuur te begrijpen, laat
staan hun verscheidenheid in open tolerantie te begroeten.

Inzake macht
Het hoort tot het Europese genie de verdeling van de macht te zien als een voorwaarde
voor vrije humanisering. Maar ononderbroken wordt Europa ook getroffen door het
fatum dat telkens opnieuw oncontroleerbare machtsconcentraties ontstaan, zoals het
bureaucratisch apparaat van de staten, de multinationals, de vakbonden, de media
en de kerken. De

9

A.M. Rabier, G. Piquet, Soleil interdit ou deux siècles de l'exclusion d'un peuple, éd. Sciences
et Services, Pierrelaye, 1977.
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vrijheid vergt inzet voor de nooit voltooide synthese van organisatorische
doelmatigheid en veelvormigheid van gemeenschappen. De Romeinse ordeningsdrang
(door de katholieke kerk en Napoleon vervolmaakt) stoot onvermijdelijk op de wil
ruimte te maken voor het vrije associatierecht, kleinere ruimten voor creativiteit,
zoals voorgestaan door E. Schumacher, Ch. Handy, D. de Rougemont10. Christenen
kunnen hier putten uit de subsidiariteitsdoctrine en van daaruit alle levenssectoren
genezen door nieuwe kleinschaligheid en verantwoordelijkheid die een gelaat heeft
en aanspreekbaar is. Zo kan voorkomen worden dat nieuwe grootinquisiteurs,
gewapend met computers en data-banken, het vrije pluralisme blussen en de
West-Europese bonte verscheidenheid omvormen tot een grijze samenleving, al even
bureaucratisch-steriel als die van Oost-Europa. De verdeling van de macht is inderdaad
een grondvoorwaarde voor het Europese vrijheidsbesef en de Europeaan moet haar
ten allen prijze verdedigen, op politiek, sociaal-economisch en religieus vlak.
In die machtsverdeling moeten christenen vooral oog hebben voor de groepen die
achterblijven. Vooreerst de jongeren, bijzonder de kinderen, die numeriek steeds
minder talrijk, overal gevaar lopen miskend te worden en door hun machteloosheid
in sociale onverschilligheid of anarchie te verzanden. Een verlengen van de schooltijd
en een verschuiven naar later van de intrede in het produktieproces kunnen de
opgehoopte frustraties slechts vergroten. Waar jongeren een ander samenlevingsmodel
voorstaan dan de oudere generaties, moeten hun hiertoe kansen worden gegeven.
Vervolgens zijn er de vrouwen, die zich als parallelle macht groeperen, maar
systematisch uit de eigenlijke beslissingscentra worden uitgesloten. De afkeer van
christelijke jongeren en vrouwen voor de institutionele kerk - die uit de meest
onderzoekingen blijkt11 - is wellicht symptomatisch voor de hele samenleving.
Christenen en kerken dienen aan jongeren kansen te geven zelf nieuwe uitdagingen
te vinden en erop in te gaan; christenen en kerken zouden ertoe moeten bijdragen
dat vrouwen zich niet als ontgoochelde antagonisten afsluiten in feministische eilanden
maar als evenwaardige partners de macht delen en deze mee-vermenselijken. De
derde groep is die van de muslims. Het gedrag van de ayatollahs

10

11

E.F. Schumacher, Hou het klein, Ambo-boeken, Baarn; D. de Rougemont, L'avenir est notre
affaire, Stock, Parijs, 1977; Ch. Handy, Gods of Management. How they work and why they
will fail, Souvenir Press, Londen, 1978.
R. Rezsohazy, Les jeunes, leurs parents et leurs professeurs - Valeurs et comportements:
continuité et conflit, UCL, Institut des sciences politiques et sociales, service de diagnostic
social, cahier nr. 5, Louvain-la-Neuve, 1979.
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en van sommige leiders van het muslim reveil heeft vele Europeanen bezorgd
gemaakt, vooral nu de mohammedaanse gastarbeiders en hun gezinnen minder naar
integratie in de Europese cultuur streven dan wel naar het uitbouwen van een eigen
subcultuur binnen West-Europa. De Europeanen vergeten echter te vlug hoe zij zelf
de eigen burgerlijke en kerkelijke leiders, die even nationalistisch-religieus optraden
(en dit soms nog doen), hebben toegejuicht12. In elk geval zijn de christenen in Europa
voor het eerst in hun geschiedenis gedwongen, niet alleen tot een tolerante, maar tot
een creatieve coëxistentie met de muslims.

Inzake seksualiteit
In enkele decennia is de grootfamilie, opgevat als een economische eenheid met het
accent op de voortplantingsfunctie, geëvolueerd naar het kerngezin met het accent
op affectief partnerschap. Hoe dit partnerschap bevestigen en bevrijden? hoe
verbondenheid en openheid verzoenen? hoe een humaniserende cultuur van erotiek
en tederheid gestalte geven? hoe zó de dood integreren in de liefde dat de liefde geen
momentele troost wordt en eros vooral dient om thanatos te vergeten? hoe zó geloven
in de toekomst dat kinderen zinvol gewenst worden en dat de Europese beschaving
het kind weer positief kan integreren in plaats van uit te stoten (de Europese steden
zijn kind-vijandig)? Waar ligt de diepere zin van de eros, van de voortplanting, van
de man-vrouw-relatie voor het Rijk Gods? Op al deze vragen zullen de Europese
christenen inspirerende antwoorden moeten vinden - want ook hier heeft de
verwetenschappelijking van het bestaan de ‘eerste naïeviteit’ uitgewist13; zij zullen
klaar moeten komen met de vele gestalten van hun ‘Dieu pervers’ (M. Bellet), die
het hele christendom blijft tekenen met vlucht voor de seksualiteit. De reflectie hierop
hoort thuis in een Europese bevrijdingstheologie: zij zal ook op dit terrein, de
werkelijke humanisering belichten die bestaat in het aanvaarden van grenzen en
lijden en de mysterieuze band verhelderen tussen de vreugde en de pijn van de
man-vrouw-relatie en de Gekruisigde Verrezene. Zolang dit niet gebeurd is, staat de
openbaring naast het leven en de verlossing naast de bevrijding.

12
13

Voor een uitvoerige bibliografie zie: De rooms-katholieke Kerk in Europa. Enkele aspecten,
in Pro Mundi Vita Bulletin, nr 73, Brussel, 1978, p. 3.
Zie voor de probleemstelling: de akten van het internationale theologen-congres, Leuven
1976, Faith and Society, Part II, Man and Woman in Society and in the Church.
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Inzake religie
Ook de Europese religiositeit werkt niet zelden vervreemdend voor het geloof. Zolang
de christenen en de kerken hun pluralistische lezing van het evangelie uitdrukken in
exclusivismen, in veroordelingen en polarisatie, zolang het kerkelijk recht de norm
is voor wat evangelisch mogelijk is en niet het evangelie elke kerkelijke ordening
normeert, is geen enkele kerk werkelijk christelijk. Zolang christenen hun kerken en
de religieuze vormgeving van hun geloof gebruiken voor een sociale ideologie of
een wereldlijk establishment, overheersen farizeeërs de apostelen en hogepriesters
de profeten.
Het zijn toch de Europese christenen en hun leiders die de christenen in de hele
wereld verdeeld hebben. Nu zien zij hun kinderen snel deze verdeelde kerken verlaten:
steeds meer ‘oecumenische huwelijken’ worden kerkeloos, van alle geloof vervreemd
omdat de kerken er zich niet of onvoldoende om bekommeren.
Het is ook deze ‘religieuze’ opvatting van het christendom die verhindert dat het
‘aggiornamento’ van Vaticanum II, zich echt doorzet. Hier stoten we op een stuk
drama van het huidige Europese kerkgebeuren: vele christenen, inclusief vele leiders,
vertrouwen vele van hun medechristenen (met hùn leiders) niet, en wel hoofdzakelijk
om motieven van religie en niet van geloof. Grotendeels daarom leverde de enorme
energie die in inspraakvormen en medeverantwoordelijkheidsorganen geïnvesteerd
werd in de periode 1969-79, zo onthutsend weinig op: men bleef ter plaatse trappelen,
de ‘religie’ bleek sterker. Inzake oecumenisme, ambtsverruiming, rol van de vrouw,
gesprek met de menswetenschappen staan wij in 1979 minder ver dan in 1968. De
restauratie is algemeen. Waar het evangelie broederschap en zusterschap vooropstelt,
beklemtonen de kerken in feite nog steeds vooral hun verscheidenheid en hun
hiërarchische structuur. Hoe kunnen Europese christenen bevrijdend optreden onder
elkaar en naar de andere continenten en religies toe, wanneer zij zoveel aandacht
blijven besteden aan vragen die overwegend draaien rond interne
machtsverhoudingen?
Natuurlijk kunnen de Europese kerken niet zonder religieuze vormgeving leven:
mensen hebben tekenen en gebaren nodig om de zin van het leven in diverse
omstandigheden vierend uit te drukken. De protestantse kerken en de rooms-katholieke
kerk hebben echter te veel de dialoog over God, te weinig het mysteriespel van mens
en God centraal gesteld. Er is behoefte aan een bevrijdende volksreligie voor de
Europese christenen - niet door ondoordacht retro-liturgie te beoefenen, evenmin
door naïef de expressies
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van vitalisme (als ‘Hair’) of hopeloosheid in een eendimensionale viering op te
nemen. Ook de bevrijding van de religieuze expressie zal veel inspanning vergen,
wil zij uiting zijn van actueel evangelisch leven. De inbreng van jongeren, van
kunstenaars, van vrouwen is hier onontbeerlijk. Ook zal een nieuw evenwicht nodig
zijn tussen het duurzame van het rituele en het veelvormige van de levende context,
tussen de Schrifttekst en het actuele lezen van ieders ‘vijfde evangelie’ (naar de titel
van het boek van Mario Pomilio).
Veel van de evangelische inspiratie in Europa schiet wortel buiten de institutionele
kerken (zoals bv. Amnesty International en talloze initiatieven voor marginale groepen
van religieuze of sociale aard); binnen de institutionele kerken vinden grote groepen
te weinig ruimte voor hun geloof. Institutioneel christendom wordt steeds meer een
fenomeen van de oudere middenstand. En toch dient ergens de band gelegd te worden
tussen de rand- of buitenkerkelijke evangelische inspiratie en de kerkelijke
‘verzamelplaatsen’ en inspiratiecentra.
Het christendom is in grote delen van Europa niet meer vanzelfsprekend (in die zin
wordt het elitair). Doch het buitenkerkelijke christendom heeft het kerkelijk nodig
om niet te verzanden in eenzijdigheid en het kerkelijke heeft het buiten- of
randkerkelijke nodig om niet ingekapseld te geraken in het culturele of in gewoon
verouderde denkgewoonten, opgevat als heilstradities. Daarom zijn er vele plaatsen
nodig (als abdijen, bewegingen, duurzame stichtingen of kortstondige bijeenkomsten,
tijdschriften of manifesten) waar kerkelijke en randkerkelijke christenen, samen een
minderheid, elkaar kunnen beluisteren, aanvaarden, bemoedigen. Elkaars anders-zijn
zou hier aanvaard kunnen worden, niet als excommunicatief, maar als ‘katholiek’
en omvattend: omdat men de deemoed kan opbrengen de onvermijdelijke
eenzijdigheid en dubbelzinnigheid van elke geloofsbeklemtoning, die toch wel
onontkoombaar lijkt, te aanvaarden.
Waar vroeger binnen de Kerk bijzondere zorg besteed werd aan het waarborgen van
‘exempte orden’ met grote autonomie en beweeglijkheid, zouden binnen de Europese
kerken weer overal ruimten moeten ontstaan waar het evangelisch verhaal op een
nieuwe, vrije en verscheiden wijze kan verder verteld worden, in gesprek met andere
verhalen van andere groepen christenen, ontvankelijk voor onderlinge aanvulling en
kritiek, maar elkaar wederzijds niet verdrukkend. Indien bv. in Europa zelf diverse
westerse riten en kerkdisciplines mogelijk waren, zouden meer behoudsgezinde
christenen zich in een eigen, waardevolle liturgie en kerkordening terugvinden en
meer voor verandering gevoelige christenen
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zouden voor hun kerkelijke vormgeving hetzelfde kunnen doen14: aldus zou de kerk
een ruimte worden van velerhande bevrijdende gemeenschappen. Indien iets dergelijks
niet haalbaar is binnen de roomskatholieke kerk, lijkt het zinloos nog verder te praten
over oecumenisme. Waarschijnlijk zal er alleen zo ruimte kunnen komen voor de
velen die zich in de burgerlijke vormgeving van het kerkelijk christendom niet
thuisvoelen. Deze ‘tolerantie’ zal van het kerkinstituut zeer veel soepelheid vergen;
zij sluit inderdaad in dat men het kerktoebehoren meer als lidmaatschap van een
beweging dan als het toebehoren aan een organisatie opvat, de evangelisatie meer
ziet als een vervolgverhaal dan als een leerstellig repeteren en de kerk zelf meer als
gericht op de bevrijding van de wereld, die voortdurend nieuwe vragen stelt, maar
ook nieuwe antwoorden toereikt, dan als afgestemd op structurele zelfbevestiging.
Een dergelijke mentaliteitsverandering veronderstelt voor vele christenen een
moeizame bevrijding naar het deemoedig erkennen dat geen enkele historische
vormgeving van het christendom absoluut normatief is, dat ieder christen en ieder
kerkleider steeds opnieuw van verworven inzichten en structuren afstand zal moeten
doen - een proces dat veeleisender is dan het opgeven van prinsbisdommen en
pauselijke staten -, om onthecht de weg naar de utopie van het Rijk Gods voort te
zetten, het onveilige nieuwe aan te durven en de diepe armoede aan definitieve
zekerheden te bekennen. Wellicht zullen de Europese christenen aldus geleidelijk
beter de bevrijdingspogingen van de kerk in andere continenten begrijpen. Missie
en succesdwang, nog zo verbonden in het triomfalisme van de Romeinse Congregatie
voor de Evangelisering, zullen dan ontkoppeld worden en men zal ophouden
niet-westerse vormen van religie te onderwaarderen.

Over elke bevrijdingstheologie heen
‘Waar de Geest des Heren is, daar is de vrijheid’ (2 Kor. 3, 17) kan ook omgedraaid
worden: waar geen echte vrijheid bestaat, is ook de Geest des Heren afwezig.
Nochtans, volledige bevrijding is voor de sterfelijke mens binnenhistorisch
onbereikbaar. J.B. Metz heeft gelijk waar hij de geheimzinnige bevrijdingsbetekenis
van het lijden aan de onvrijheid beklemtoont. In de meest persoonlijke, maar ook in
de sociale dimensies

14

Dit wordt duidelijk bevestigd door de grote Gallup-enquête onder de katholieken in Schotland
(1979).
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ervan is ‘Leidensgeschichte Medium für erlösende und emanzipierende
Befreiungsgeschichte’15. En hij voegt eraan toe dat persoonlijk en sociaal, wereldlijk
en kerkelijk, de Europese lijdensgeschiedenis ook ‘Schuldgeschichte’ is. Hier stoot
de Europese mens op de absolute grenzen van zijn vooruitgangsideologie en zijn
doelmatigheidscultus.
Tenslotte, geen enkele bevrijdingsleer bevrijdt ten diepste. Alleen het erváren hoe
de Liefde doorbreekt in de liefde van mens tot mens scheurt de gesloten wanden
open naar een definitief perspectief, waar liefde de zin is van de vrijheid. ‘In der
Liebe ist die Hoffnung der Erde nah’ (P. Schütz)16.

15
16

J.B. Metz, Erlösung und Emanzipation, in Erlösung und Emanzipation, herausgeb. L.
Scheffczyk, Quaestiones Disputatae, 61, Herder, 1973.
Geciteerd in G. Bauer, o.c., p. 293.
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Europa en de Derde Wereld
Claude Cheysson
Laat ik beginnen met een persoonlijke noot. Ik kom uit een gezin dat de
verschrikkingen van de oorlog aan den lijve heeft ervaren. De drie broers van
mijn moeder zijn gesneuveld in 1914-18, een broer van me in 1940. Zelf ben ik
soldaat geweest in de Forces Françaises Libres, na enkele tijd gevangen te hebben
gezeten. Mijn generatie was er dan ook uitermate veel aan gelegen een oplossing
te vinden voor het Frans-Duitse probleem. Dat was ook eigenlijk het uitgangspunt
van de Europese gedachte zoals die tot uitdrukking werd gebracht door Jean
Monnet, Robert Schuman, de Gasperi, Adenauer... Schuman had in 14-18
gediend onder de Duitse vlag, de Gasperi onder de Oostenrijkse; Adenauer was
afgekeurd voor de dienst (hij placht te zeggen: ‘als Gasperi en Schuman verhalen
over de oorlog beginnen te vertellen, wordt het voor mij moeilijk; ik was er niet
bij’). Als tankcommandant in de Vrije Franse Strijdkrachten bevond ik me
enkele jaren in Vietnam. Dat was mijn eerste contact met de Derde Wereld. En
dààr was ik nu ineens de ‘Pruis’, degene tegen wie men in verzet was. Voor mij,
die uit het verzet kwam, was dat een ondraaglijke ervaring. Daar is mijn
overtuiging geboren dat in de Derde Wereld alles begint met de
onafhankelijkheid en dat ik me daarvoor had in te zetten. Europa én Derde
Wereld, het zijn twee thema's die me, vanuit mijn persoonlijke ervaring, heel
nauw aan het hart liggen.

Het Europa dat ons voor ogen staat
Ik geloof niet, of geloof niet meer, in de snelle totstandbrenging van een Europese
entiteit die in de plaats zou komen van de staten en naties. Die fase is voorbij. Of dat
een goeie of een slechte zaak is, weet ik niet. Europa, de Gemeenschap, moet een
totaal nieuwe entiteit worden, zoals wij er in de geschiedenis nog geen hebben gekend.
Dat maakt het juist zo moeilijk dat Europa te definiëren, te plannen. Het is helemaal
geen toeval, dat het ontstaan van de Gemeenschap een heel ander ritme te zien geeft
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dan bij voorbeeld het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika, de Duitse
eenmaking, of verder in de geschiedenis, het tot stand komen van een koninkrijk als
Frankrijk. De Raad van Ministers bv. is het wetgevende orgaan maar, in de nieuwe
beleidsoptiek, ook het uitvoerende orgaan. En als zodanig beweegt hij zich
voortdurend tussen ‘federatie’ en ‘confederatie’, wat Monsieur Giscard d'Estaing
daar ook moge van denken.
De Gemeenschap vertoont onmiskenbaar federale kenmerken:
- zij heeft een centrale regelende bevoegdheid over alle burgers van de aangesloten
landen, zonder enig intermediair orgaan;
- zij heeft een eigen rechtscode: tegen de beslissingen en uitspraken van het Hof
van Justitie bestaat geen beroep, ze zijn bindend voor de nationale rechtsorden1.
Maar tegelijk is de Gemeenschap in tal van opzichten een confederatie: over sommige
gebieden heeft ze zelfs geen enkele zeggenschap. Als executief orgaan vertoont de
Raad van Ministers zowel federale als confederale, soms zelfs louter diplomatieke
trekken. De Commissie is werkelijk de meest vreemde instelling die men zich kan
indenken. Zij heeft uitvoerende macht in die gevallen waarin haar beleidslijnen
worden vastgelegd. Zij heeft belangrijke privileges op wetgevend gebied: zij alleen
heeft initiatiefrecht. En zelfs heeft zij rechtelijke bevoegdheid, bij voorbeeld inzake
de toepassing van de wetgeving over de concurrentie. Dat zijn allemaal dingen die
de Europese instellingen totaal doen verschillen van wat we in de geschiedenis leren
over ontstaan en eenmaking van onze staten.
Europa is in mijn ogen een dimensie waarvan we gebruik moeten maken waar we
ze nodig hebben. Er zijn problemen die we niet anders meer kunnen oplossen. Een
aantal daarvan zijn van materiële aard, een aantal van fundamenteel politieke aard.
Zo zijn er industriële problemen, waarvoor onze afzonderlijke landen te klein zijn
om ze op te lossen: het textielprobleem bij voorbeeld of de luchtvaartindustrie, ik
zeg zo maar wat. Markten van 20, 40 of 60 miljoen inwoners zijn te klein om de
bestaansvoorwaarden van de bevolking te verbeteren. Problemen als die van de
arbeidsduur, de vrouwenarbeid, de gastarbeiders, de plaats van de werknemers in
het bedrijf, hun verantwoordelijkheid en de kwaliteit van hun bestaan kunnen nog
alleen in groter verband, in bevolkingen van 200 tot

1

Cfr. J. Mertens de Wilmars, De eenmaking van Europa en het recht, in Streven, aug./sept.
1978, pp. 964-974, waar uitdrukkelijk en uitvoerig op die supranationale bevoegdheid wordt
ingegaan.
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300 miljoen opgelost worden. Alleen door gezamenlijk op te treden kunnen wij onze
stem op wereldvlak laten horen. De tijd dat dit optreden nog een (agressief) militair
karakter kon hebben, is onherroepelijk voorbij, en dat vind ik een goede zaak. Wij
hebben vanzelfsprekend ook gemeenschappelijke problemen met landen buiten
Europa: landen van de Derde Wereld, andere industrielanden als Canada, Australië...
Maar de beste kansen om samen iets op te bouwen maak je toch met je naaste buren.
Daarmee bedoel ik niet dat de feitelijke grenzen van de Gemeenschap lopen waar
ze dat hoorden te doen: ik betreur het bij voorbeeld dat het toch sterk op het continent
afgestemde Zweden zich afzijdig hield (zijn deelname zou automatisch ook
Noorwegen hebben meegetrokken). Ook de nogal weigerachtige Britten hebben
mijns inziens geen andere keuze. Er is voor Europa geen ander alternatief dan een
samenwerking, die ik een uitdagende en exemplarische rol zou willen zien spelen
op het internationale vlak.
Op die internationale dimensie wens ik wat nader in te gaan. Een van de moeilijkste
problemen op wereldvlak lijkt mij inderdaad de multipolarisatie te zijn. Zelf was ik
weinig opgetogen over het andere extreem van de jaren 60, toen de wereld van de
markteconomie - de zogeheten vrije wereld - overwegend op één land, de Verenigde
Staten, was afgestemd.
Maar die situatie is thans achterhaald en zou zich slechts opnieuw kunnen voordoen
in het geval van een wereldoorlog, die voor niemand gewenst wordt en die voorkomen
kan worden zolang onze geleerden geen doorslaggevende ‘force de frappe’ hebben
uitgevonden. Wij beschikken derhalve in vredestijd niet langer over één centrum van
de vrije wereld. In de plaats daarvan is de multipolarisatie gekomen, welke naar mijn
gevoelen vele problemen nagenoeg onoplosbaar maakt. De problemen van grofweg
zo'n 150 landen vallen gewoon niet rond één tafel te bespreken. Brengt men ze echter
niet alle 150 rond de tafel, dan worden de problemen evenmin opgelost omdat de
afwezigen er zich niet bij betrokken voelen en soms toch van groot gewicht zijn. Het
voor de Derde Wereld zo vitale grondstoffenprobleem bij voorbeeld gaat in de mist
zolang niet alle producerende én consumerende landen door eenzelfde overeenkomst
gebonden zijn. Voor de behandeling van die economische problemen hebben ook
de Verenigde Naties nog geen besluitvormingsproces ontwikkeld: er is alleen de
Veiligheidsraad die politieke geschillen probeert op te lossen. Wel kunnen de
Verenigde Naties volgens de bestaande procedures resoluties aannemen en
aanbevelingen formuleren, maar het komt elk land afzonderlijk toe die al dan niet te
accepteren. Ik geloof niet dat wij langs die weg ooit tot een bevredigend
besluitvormingsproces op het economisch vlak
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zullen geraken. Meer heil verwacht ik van de geleidelijke vereenvoudiging van het
systeem door een hergroepering (en vermindering in aantal) van de betrokken
overlegpartijen. Natuurlijk kunnen wij ons zo'n hergroepering voorstellen als een
soort kartel met uitgesproken, strikt economische belangen. Persoonlijk voel ik mij
echter meer aangetrokken tot een soort regionale (her)groepering van buurlanden,
die van gedachte wisselen en handelen niet alleen over hun gezamenlijke economische
problemen, maar evenzeer over hun gemeenschappelijke belangen van b.v.
ecologische, religieuze, spirituele, politieke... aard. Ik geloof sterk in dergelijke
regionale hergroeperingen, en dit des te meer daar onze tijd de wenselijkheid
benadrukt van een zelfontplooiing van de mens, zonder dat hij zijn individuele of
collectieve identiteit dient prijs te geven. Werken en leven in eigen streek is een van
de grote eisen van vandaag: de ontworteling uit eigen milieu en samenleving wordt
er alsmaar minder op de koop toe bijgenomen. Men wil over zijn eigen lot beschikken,
zonder te moeten breken met eigen cultuur, maatschappelijk kader, geschiedenis en
wereldbeschouwing. Dat streven tot instandhouding van de eigen identiteit ligt ten
dele ten grondslag aan de jongerencontestatie: zelfs in de gruwelijke gebeurtenissen
van Guyana ging het tenslotte om mensen die daarheen waren gevlucht om zichzelf
te kunnen zijn, maar door een ongeluksprofeet gemanipuleerd werden. En de
contestatie à la Khomeini was uiteindelijk de nogal wanordelijke verwerping van
een samenleving, die men - uitgaande van onmiskenbare materiële behoeften - de
mensen wou opdringen, ongeacht andere en diepgewortelde aspiraties van de Iraanse
bevolking. Dergelijke voorbeelden zijn legio. En juist in die context acht ik de weg
die de Europese Gemeenschap volgt veelbelovend: wij bedoelen niet een ‘melting-pot’
of samensmelting van alle culturen tot stand te brengen. Wij zijn er veeleer op uit,
en dat is al heel wat, om de onderscheiden gemeenschappen met hùn cultuur en hùn
taal toch tot samenwerking te brengen en ze desgevallend in een supranationaal kader
te verenigen voor de behandeling van uitsluitend die problemen welke die
supranationale dimensie nodig hebben.

Derde Wereld en multinationale (wan)orde
Een opmerking die men wel vaker hoort luidt: dat de Derde Wereld niet langer de
knecht wil zijn, de ‘marginale’ partner, de leverancier van grondstoffen en
arbeidskrachten, de afnemer van produkten die wij zelf niet meer willen. De Derde
Wereld wil zijn rol spelen in het geheel,
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deelnemen aan de besluitvorming en deelhebben aan de vruchten van de groei. Met
een vergelijking die zoals alle vergelijkingen mank loopt, kunnen wij de nieuwe
situatie beschrijven aan de hand van wat er in onze industriële samenlevingen gebeurd
is op het einde van de negentiende eeuw. De werknemers, het proletariaat, eisten
toen hun deelname op aan de besluitvorming: dus algemeen kiesrecht, en deelname
in de samenlevingsopbouw, dus recht op onderwijs en cultuur, op een andere
leefwijze, op de vruchten van de groei. De Derde Wereld kan thans eveneens haar
stem laten horen, althans zolang er geen wereldoorlog uitbreekt. Zij beschikt over
dezelfde middelen als onze werknemers uit de vorige eeuw: het recht om zich aaneen
te sluiten, om de produktie of zelfs de consumptie stop te zetten. Dat zijn stuk voor
stuk pressiemiddelen die een geweldige weerslag hebben op de broze wereld van
onze economie, vooral dan in de landen die erg afhankelijk zijn van hun buitenlandse
handel en betrekkingen, met één woord in alle Europese landen. De cijfers zijn
voldoende bekend. Wij Europeanen voeren 75% van onze grondstoffen en
basisprodukten in, en zijn er tegelijk in geslaagd 38% van onze totale export uit te
voeren naar de Derde Wereld; dat betekent nota bene drie maal meer dan onze uitvoer
naar de VSA en zeventien maal meer dan onze uitvoer naar Japan. Wij en de Derde
Wereld hebben derhalve wederkerige belangen die te maken hebben met de huidige
crisis van het kapitalistisch bestel. En daarop zou ik wat nader willen ingaan.
De kapitalistische, ja hyperkapitalistische periode die achter ons ligt, heeft een
opmerkelijke welvaart mogelijk gemaakt: door het aanboren van nieuwe markten
die overigens al door de oorlog waren ‘voorbereid’. Die welvaartsperiode heeft echter
ook een samenballing van mechanismen teweeggebracht, die zich in een totale
wanorde, chaos en willekeur hebben ontwikkeld. Een van mijn vrienden noemde
het: een totale alcoholische verslaving. En daarvan was op de eerste plaats niet de
olieprijs schuld! Wij mogen in geen geval bijkomende, verzwarende omstandigheden
verwarren met fundamentele oorzaken. Voordat de oliecrisis intrad, was ons
economisch bestel van gisteren al stervende. Wij zaten toen reeds geplaagd met een
monetaire wanorde, en Nixons besluit de dollar vrij te laten zweven zal gelden als
een van de gewichtigste keerpunten in onze economische geschiedenis. Wij zaten
toen reeds geplaagd met een volkomen wanorde op de grondstoffenmarkt. Toen ik,
tijdens mijn eerste jaar in de Europese Commissie, voor de zomerperiode het
departement van de heer Lardinois beheerde, steeg de tarweprijs op de wereldmarkt
met liefst 50%, en was het geldverkeer volkomen ontregeld. Toen reeds hadden wij
de grenzen die aan de mechanismen waren gesteld (volgens alles wat de
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universiteit ons daarover geleerd had) overschreden. Dat gebeurde allemaal vóór de
oliecrisis, die de effecten daarvan alleen heeft versterkt. Toen ik mijn oudste zoon
naar Ste.-Geneviève bracht, zei een vriend van mij, studiemeester van die instelling:
‘Deze generatie zal voor ons een moeilijke generatie worden, omdat ze de eerste in
Europa is die leeft zonder een duidelijk en onmiddellijk perspectief op een oorlog
of een revolutie’. Dat lijkt mij heel juist te zijn. Misschien komt er toch nog een
oorlog: maar dat is evenmin voorspelbaar als toendertijd toen ik 15 en mijn broer 25
was.
Op die afwezigheid van een grote maatschappelijke ommekeer hebben de jongeren
heel verschillend gereageerd. Maar het belangrijkste gevolg van de automatische
groei van de consumptie was dat onze markten tenslotte opgehouden hebben zich
nog verder te ontwikkelen. Toen wij op die markten nog onze plaats hadden,
functioneerde ons economisch bestel uitsluitend vanuit het centrum en voor het
centrum, en trok zich niets aan van de marginalen: Derde Wereld, arme regio's,
gehandicapten, weinig winst opleverende werknemers en vaker ook vrouwen. Het
zwaartepunt van het hele stelsel lag in het centrum en daaruit is de huidige wanorde
voortgekomen. De eerste slachtoffers daarvan zijn natuurlijk, zoals altijd in de
geschiedenis, de toch al zwakkeren. Op de tweede plaats is het de Derde Wereld en
vervolgens komen wij, als eerste onder de industrielanden, aan de beurt. Al te lang
hebben wij als vanzelfsprekend aanvaard dat op wereldvlak de wet van de jungle
bleef heersen, terwijl wij op nationaal niveau toch al lang een aantal beperkingen
hadden ingesteld, waardoor het gewoon ondenkbaar werd dat de prijs van de
belangrijkste grondstoffen en voedingsprodukten in drie weken tijds met 50% zou
toenemen. Fusies, speculaties en machtsconcentraties zoals die voorkomen op de
wereldmarkt van de suiker - waar hooguit 10, en eerder 5 dan 10 personen de
wereldprijs bepalen - zijn op nationaal vlak volkomen uitgesloten. Daar hebben wij
wél voor gezorgd. Een daarmee vergelijkbare ordening en beheersing op wereldvlak
zou zowel ons belang als dat van de Derde Wereld dienen. Het is nu voor ons even
belangrijk geworden als voor de Derde Wereld dat er een ordelijke grondstoffenmarkt
komt, een behoorlijke monetaire orde enz...
Wat mij nu in deze context het belangrijkste en het moeilijkste lijkt te zijn - en
denk nou niet dat dit voortkomt uit een typische obsessie van de socialisten - is de
uitbouw van een werkelijk multinationale structuur. En geloof mij, het maakt weinig
verschil uit of dat een technostructuur is naar Sovjetrussisch model. ‘Het duurt niet
lang meer, aldus Levinson, of ook de structuren van de Sovjet-Unie gaan zich op
precies dezelfde wijze
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ontwikkelen als de multinationale ondernemingen van kapitalistische makelij.’ Want
die hebben a.h.w. de perfectie bereikt in de behandeling van problemen - en de
uitstippeling van strategieën - op wereldvlak. Zij beschikken op unieke wijze over
ruimte en tijd. Over ruimte, omdat zij zich per definitie op een groot aantal markten
richten; over tijd, omdat zij grotendeels autonoom geworden zijn ten opzichte van
hun opdrachtgevers en al geruime tijd niet zozeer tot doel hebben hun aandeelhouders
uit te betalen, dan wel zoveel mogelijk naakte macht te verwerven. Zij beschikken
over enorme financiële middelen en staan grotendeels zelf in voor beheer en
bevoorrading. Hun kracht zit hem vooral in hun vermogen om vooruit te zien en te
plannen, wat heel wat onderzoek én controle van de markten, beide op lange termijn
geconcipieerd, veronderstelt. En uitgerekend op dat niveau hebben de multinationale
ondernemingen volledig vrij spel. Dat komt ze wel goed gelegen; niemand (behalve
de publieke opinie waarop ik nog terugkom) legt ze iets in de weg of kan hun strategie
van tijd en ruimte verstoren. Op zichzelf is de multinationale onderneming geen
slechte zaak. Ze is een instrument, maar dat instrument heeft op zijn niveau geen
mensen tegenover zich, die mee de touwtjes in handen kunnen nemen en de gehele
situatie overzien. Al vaker heb ik gezegd dat, mocht ik ooit een boek schrijven over
de twintigste eeuw, ik dan aan de krachten van morgen, nà 1984, geen menselijk of
humaan gezicht zou geven. Ik zou de wereld beschrijven als een soort multinationale
onderneming, verlopend en verder evoluerend volgens volkomen ontmenselijkte
processen. De voortreffelijkste multinational heeft zelfs geen ‘personeel’ meer: hij
heeft en verkoopt slechts procédés en controleert volgens de waarde van het procédé
de kennis van de markt, de financiële macht. De multinationale ondernemingen zijn
een soort tempels van de moderne tijd, die perfect gebruik weten te maken van de
nieuwe technische middelen en trouwens ook heel geschikt inspelen op andere
factoren als corruptie, verleiding, ontworteling... Het valt mij dan ook heel moeilijk
over de multinationals een definitief oordeel uit te spreken in verband met onze
problemen en die van de Derde Wereld.
Het eerste wat mij m.i. als Europese Gemeenschap moeten doen is zoeken naar
de factoren die enige orde en zekerheid, in de zin van sociale zekerheid bevorderen
en gedurende een aantal jaren een bestaansminimum voor iedereen waarborgen. Dat
behelst heel wat inspanningen op wereldvlak, gelet op de uiteenlopende motivaties
van de grote continentale machten en de kleinere landen, van de rijken en de armen,
de ‘haves’ en de ‘have-nots’. Wij moeten als Gemeenschap onze stem laten horen.
Ik weet niet welke kant het zal uitgaan met ons nog zo prille Europees Monetair
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Stelsel. Maar laten wij aannemen dat het werkt. Dat is al belangrijk voor ons. Nog
belangrijker wellicht wordt het in zijn uitdaging van de dollar. Mocht de opzet slagen,
dan zullen de Amerikanen merken dat een groeiend aantal markten de Europese
rekeneenheid gaan hanteren. Dan zal het tot de Amerikanen doordringen hoe zwak
de positie van hun munt is. Nemen wij aan - toegegeven, dat is nog niet voor morgen
- dat de olieprijs ooit in Europese rekeneenheden wordt uitgedrukt en dat bijgevolg
elke verzwakking van de dollar leidt tot een verhoging van de olieprijs in dollars
uitgedrukt, dan zullen de Amerikanen eindelijk werk gaan maken van hun
(dollar)problemen, wat een hele reeks economisch geïnspireerde mechanismen in
werking zou stellen.

Europese Gemeenschap en Derde Wereld
Afgezien van die nog onzekere Europese bijdrage tot een stabielere, monetaire
wereldorde, zijn er nog de standpunten die wij als Gemeenschap in de Verenigde
Naties en andere wereldorganisaties kunnen verdedigen. Maar er is meer: daarbij
denk ik aan de gezamenlijke Europese politiek in het kader van de ‘overeenkomst
van Lomé’.
Over die politiek wil ik hier geen misverstand laten opkomen: op zichzelf is zij
niet zo belangrijk. Zij is het alleen voor zover zij een modelfunctie vervult, die ons
toelaat nieuwe methoden te beproeven en hun doeltreffendheid na te gaan; van onze
Derde-Wereld partner zelf te vernemen hoe hij erover denkt; te onderzoeken in
hoeverre onze eigen opinies en structuren van enig nut kunnen zijn. Op het punt van
(meer) orde en zekerheid durf ik zeggen dat de opzet geslaagd is: niemand betwist
nog dat het een aanzienlijke vooruitgang was het vroegere stelsel van jaarlijkse
unilaterale concessies voor het rijkste van de twee landen te hebben vervangen door
een stelsel van vrijelijk aangegane contracten met een bepaalde duur. Er is niemand
meer die dat nog op de helling wil zetten. Dat contract luidt de overgang in naar een
rechtsstelsel, dat wij opnieuw kunnen vergelijken met de rechten die onze werknemers
wisten te bedingen sinds het einde van de vorige eeuw. Voor hen betekende het de
overgang van de weinig vaste tewerkstelling van het individuele arbeidscontract naar
de collectieve arbeidsovereenkomsten en naar de stelsels van sociale zekerheid, die
ook waarborgen bieden in geval van ziekte en werkloosheid. Ook de contracten in
het kader van de Lomé-conventie gesloten, houden een zekere risico-dekking in; de
Stabex bij voorbeeld waarborgt een minimuminkomen ook wanneer het Derde-Wereld
land niet
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verkoopt of wanneer de prijzen ineengestort zijn2. Indien dat soort politiek
modelwaarde heeft dan dienen wij gestaag in die zin verder te werken en ervoor te
zorgen dat ze ook elders toegepast wordt. Het verheugt mij ten zeerste dat de
Zuidoostaziatische landen ons hebben verzocht ook voor hen een Stabex voor te
bereiden en dat zij onlangs ook aan Japan hetzelfde hebben voorgesteld. Dat noem
ik echte vooruitgang boeken. Maar even belangrijk is dat we ook in eigen kring
vooruitgang maken. Ik ben heel blij dat de Gemeenschap er uiteindelijk toch mee
akkoord ging dat wij de uitvoer van de minerale grondstoffen uit de Derde Wereld
moeten dekken: al zijn daar lastige politieke en economische problemen mee gemoeid,
wij zijn vast besloten hun te zwakke ontvangsten bij de uitvoer van
landbouwprodukten goed te maken.
Steun aan de Derde Wereld betekent uiteraard dat de nodige middelen bijeen
worden gebracht. Alleen door een injectie van financiële middelen en specifieke
technische voorzieningen kan de ontwikkeling van de grond komen. Zelf hebben wij
het bij ons niet anders gedaan. Wij dienen dus onze inspanningen op wereldniveau
voort te zetten zowel op het sectoriële vlak als in een meer globale aanpak.
Wat de sectoriële ontwikkelingshulp betreft, blijft de voedselbevoorrading het
prangendste probleem. De onzekerheid is nog heel groot en het bestaande evenwicht
erg labiel. Zo'n 13 tot 15 landen, een niet onaanzienlijk deel van de Derde Wereld,
bevinden zich in een toestand van ondervoeding. Op dat gebied dient derhalve een
gecoördineerde politiek gevoerd te worden door het beschikbaar stellen van
voedselsteun en van produkten om een aantal ontwikkelingsprojecten op gang te
brengen, maar vooral door de ontwikkeling van de levensmiddelenproduktie door
onze partners zelf. Om die produktie in de Derde Wereld volgens een redelijk ritme
te doen verlopen, zou men de thans in cultuur gebrachte gronden met ongeveer 30%
moeten uitbreiden en zou de produktie van alle landbouwarealen in de komende jaren
twee tot drie maal hoger moeten liggen. Dat vergt een kolossale inspanning. Op het
stuk van de financiële

2

De STABEX is een door de EG uitgewerkte stabilisatieregeling van de exportopbrengsten,
ten behoeve van Derde-Wereld landen van de Lomé-conventie. De regeling betreft zowel
minerale (ijzererts) als organische (thee, bananen, aardnoten... katoen, hout, kruiden...)
grondstoffen, waarvan de uitvoer in principe meer dan 7,5% van de totale exportopbrengst
van een bepaald land vertegenwoordigt. Daalt de opbrengst van zo'n grondstofexport beneden
een vastgelegd referentiepeil, dan komt de Gemeenschap tussenbeide met een gift of een
lening voor de duur van die crisissituatie. Voor de periode 1975-1980 beschikte de EG over
375 miljoen Europese rekeneenheden om dat soort tussenkomsten te financieren.
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middelen is er de laatste jaren enige vooruitgang gemaakt, grotendeels dank zij de
Arabieren (met olievoorraden, wel te verstaan!). De thans voor ontwikkelingshulp
door de OPEC-landen verstrekte overheidssteun ligt zelfs iets hoger dan die van de
hele Europese Gemeenschap. Twintig procent van de overheidssteun in de hele
wereld komt thans van de olielanden: een beslist niet te verwaarlozen aandeel. Het
resterende deel van de financiële middelen (geen overheidssteun dus) is afkomstig
van leningen waarvan het bedrag bijzonder indrukwekkend is. Dat is m.i. een
ongezonde en tenslotte onhoudbare situatie: de leningen moeten worden verminderd
en de overheidssteun verhoogd. Men dient ook, samen met onze Derde-Wereld
partners, na te gaan of er niet nog andere en betere wegen van samenwerking
gevonden kunnen worden: de oprichting bij voorbeeld van zogeheten ‘joint-ventures’
onder door hen zelf bepaalde voorwaarden, die hun de toegang tot de technologie
zouden ontsluiten, hun privé-investeringen zouden waarborgen waar en wanneer zij
dat wensen, en hen zouden toelaten hun bedrijvigheid in een ruimer kader in te passen.
De hier in het kort geschetste bijzondere betrekkingen die wij in het kader van de
conventie van Lomé met een aantal Derde-Wereld landen hebben ontwikkeld, lijken
mij goed geslaagd te zijn op juist één punt dat mij nauw aan het hart ligt: wij stelden
onze partners in de gelegenheid zich verder te ontplooien zonder hun identiteit te
moeten prijsgeven. Ook het feit dat wij onderhandelen met heel Afrika als met een
enkel blok bewijst m.i. dat wij op de goede weg zijn. Heel Afrika spreekt met één
stem en is derhalve verplicht in zijn onderhandelingen met ons zijn interne conflicten
aan de kant te zetten. En dat is een goede leerschool. Waar wij van onze kant met
heel Afrika contacten afsluiten, maken wij het onszelf onmogelijk één land ten nadele
van andere te bevoordelen. Hoe zouden wij nog kunnen discrimineren tussen Somalië
en Ethiopië, Guinee Conakry en Liberia, wanneer voor alle dezelfde overeenkomst,
met dezelfde looptijd geldt? Het lijkt mij zeer belangrijk dat wij alle landen blijven
aanmoedigen zich ongebonden op te stellen.
Wat ik hier als positief resultaat geschetst heb, is wel een ideaal dat op verre na
nog niet werd bereikt. Onze nationale regeringen blijven in ruil voor hun geldelijke
steun aan de Derde Wereld gunstige contracten voor zichzelf verwachten of ten
minste dankbetuigingen die uitdrukkelijk de herkomst van de steun vermelden.
Binnen de Gemeenschap wordt door de staten voortdurend druk uitgeoefend om de
conventie van Lomé te gebruiken ten bate van het een of andere land of, aangezien
dat volgens de letter van de conventie niet mogelijk is, om geheime bepalingen in te

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

26
voeren die uiteindelijk toch een bepaald ontwikkelingsproject, een bepaalde
onderneming, een bepaald soort onderwijs of bepaalde (handels)betrekkingen
bevorderen. Een dubieus spelletje, waarop vaker ook door één of ander Derde-Wereld
land zelf wordt ingespeeld.
Het laatste en moeilijkste punt van onze op de conventie van Lomé geïnspireerde
politiek betreft de globale aanpak van de ontwikkelingssamenwerking. Ik durf niet
eens te zeggen dat wij op dat gebied al enige vordering gemaakt hebben. Het volstaat
niet een jongere te voeden óf hem een goede opleiding te geven óf hem werk te
waarborgen. Al deze middelen dienen samengevoegd te worden. De financiële,
technische en commerciële middelen dienen samengebracht te worden in een aanpak
die bovendien ook de industriële ontwikkeling, de planning, de samenlevingsopbouw...
insluit. En dat is niet alleen een kwestie van beschikbare middelen maar eveneens
van overleg met allerhande groeperingen. Een heus ontwikkelingsbeleid op lange
termijn zal een grote weerslag hebben zowel op de samenleving van onze partners
als op de onze. Door hun ontwikkeling zullen onze partners over een
concurrentievermogen gaan beschikken dat tal van onze economische sectoren en
bijgevolg onze hele bevolking niet onberoerd kan laten. Een niet langer marginaal
ontwikkelingsbeleid zal diep ingrijpen in het leven van onze mensen, onze vakbonden,
onze ondernemingen. Dat geldt uiteraard nog meer voor de landen waarvan de
werkgelegenheid, het BNP en de export nog sterker met de Derde Wereld gelieerd
zijn. Maar ook voor ons is die ontwikkeling volstrekt onontkoombaar. En daar zitten
een paar verreikende consequenties aan vast. Wij kunnen geen behoorlijk
ontwikkelingsbeleid voeren zonder rekening te houden met wat al die groeperingen
drijft, zonder te luisteren naar wat hun specifieke belangen en visies zijn. Wij kunnen
in de Derde Wereld geen echt ontwikkelingsbeleid voeren als wij de vakbonden
erbuiten laten en weigeren van hen te vernemen wat de verwachte negatieve en
positieve gevolgen van dat beleid zullen zijn. En wij kunnen daar evenmin een grote
politiek voeren als wij er niet in slagen bepaalde problemen ter sprake te brengen
die het menselijk leven en de menselijke waardigheid betreffen, zoals de uitmoording
van etnische groepen, de verminkende ingreep van de clitoris-excisie bij de meisjes...
Het meest dringende wellicht is de ontwikkelingslanden te doen inzien dat zij er
voordeel bij hebben een aantal van hun grondstoffen en mogelijkheden gezamenlijk
uit te baten. Daaruit kan misschien de wil groeien om ten opzichte van elkaar een
complementaire rol te vervullen. Maar wij moeten hen in alle geval bijbrengen dat
zij gebaat zijn met de gezamenlijke pro-
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duktie op die gebieden waar zij reeds een concurrentiële positie verworven hebben.

Multinationale initiatieven van de Gemeenschap
In verband met de daarnet vermelde wenselijkheid van een ‘multi-nationale’
samenwerking onder de Derde-Wereld landen zelf, wil ik bij wijze van conclusie
wat nader ingaan op een reeks andere initiatieven van de Gemeenschap, de zogeheten
‘regionale’ (over verschillende staten gespreide) en door de Gemeenschap
gefinancierde en aangemoedigde projecten. Wat dit punt betreft zijn we vrij goed
gestart. De huidige kosteloze financiële bijstand bedraagt 3 miljard rekeneenheden,
nagenoeg 4 miljard dollar.
Voor de duur van vier jaar hebben wij 10% daarvan gereserveerd voor dergelijke
projecten.
Een eerste pakket van die regionale projecten behelst voornamelijk problemen
van infrastructuur: de gemeenschappelijke levering van elektriciteit, wegen,
spoorwegen, havens, stuwdammen, enz. Het is goed dat de Afrikanen leren die
ondernemingen gezamenlijk aan te pakken. Omdat wij de eersten waren die geld ter
beschikking stelden voor dergelijke regionale projecten, kan die politiek van ons een
katalyserende invloed hebben op mogelijke andere financieringen. Dat is in feite
reeds gebeurd. Van de thans lopende projecten ten bedrage van 4 miljard die wij
samen met de Arabieren helpen financieren, zijn 3/4 regionale projecten. Daarvan
nemen de Arabieren 2 miljard voor hun rekening, de Gemeenschap 450 miljoen en
de rest is afkomstig uit nationale begrotingen of andere vormen van steun.
De Arabieren wisten niet al te best hoe de regionale projecten aan te pakken. Ze
wilden zich niet in een bepaald land de ‘vingers verbranden’. Saoedi-Arabië staat
bij voorbeeld niet bepaald gunstig tegenover het regime van Congo-Brazaville. Zij
vonden het bijgevolg raadzaam met verscheidene landen tegelijk iets op te zetten.
Wanneer wij hun een technisch gezien deugdelijk project voorleggen, financieren
zij dat nagenoeg onmiddellijk. Daarbij komt nog dat die regionale
infrastructuurprojecten vrij spectaculaire ondernemingen zijn en dat de Arabieren
wat graag, bij de voltooiing ervan, lintjes komen doorknippen, en redevoeringen
afsteken: de djellaba wapperend in de wind boven op een stuwdam is een prachtig
gezicht, dat mooie foto's oplevert...
Een tweede, weliswaar bescheidener toepassingsveld van de regionale projecten
betreft opleiding, onderzoek en prospectie. Er werden reeds een
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aantal centra met meestal beperkte opdracht opgericht zoals voor de opleiding van
de opzichters van openbare werken. Het is absurd die mensen voor hun opleiding
naar Europa te sturen. Maar dergelijke centra oprichten in Ruanda of Togo bij
voorbeeld heeft evenmin zin omdat die landen te klein zijn en de centra bijgevolg
niet permanent benut zouden worden. Daaruit is dan de idee gegroeid van een
gemeenschappelijk centrum, zoals dat reeds voor Opper-Volta, Togo en Benin tegelijk
werd gerealiseerd. Dat verplicht die landen samen te werken: ze spreken dezelfde
taal en de cursisten hoeven geen te grote afstanden af te leggen. Dat initiatief heeft
school gemaakt. Wij hebben thans een veeartsenijkundig instituut te Dakar ten
behoeve van zeven francofone landen. Er wordt een zeer omvangrijk project
ontwikkeld te Abidjan, dat ik eveneens in Ghana voor de anglofonen en te Sao-Tomé
of op de Kaapverdische eilanden voor de Portugees-sprekende gerealiseerd zou willen
zien. Het project behelst de opleiding van zeevarend personeel op alle niveaus:
dekbemanning, machinepersoneel, bunkerpersoneel enz...
Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft bestaat er wel een ernstige
moeilijkheid. Ik wil hier niemand voor het hoofd stoten, maar onze geleerden,
deskundigen en andere zoekers zijn voor mijn gevoelen soms wel een beetje
maniakaal. Zodra er voor onderzoek geld beschikbaar is gesteld, wordt het vaak voor
dusdanig gespecialiseerde onderzoeksobjecten aangewend, dat de directe economische
en politieke draagwijdte ervan erg twijfelachtig is. Dat neemt niet weg dat wij in vier
jaar aanzienlijke sommen (nagenoeg 25 miljoen) hebben ter beschikking gesteld
voor onderzoek van regionaal belang. Daar was zeer waardevol onderzoek bij: het
onderzoek bij voorbeeld naar de verschillende variëteiten rijst: natte rijst, droge rijst,
rijst dank zij irrigatiewerken geproduceerd... Maar het onderzoek - en de behandeling
met radio-isotopen - van het aflatoxine (een van de zuren door slecht geconserveerde
aardnoten afgescheiden) heeft geen enkel praktisch nut. Eenmaal dus aangetast is de
aardnoot niet langer bruikbaar: men dient derhalve te voorkomen dat zij wordt
aangetast! Ondanks mijn kritiek acht ik het toch wenselijk dat nog meer aandacht
wordt besteed aan het onderzoek, dat bij voorkeur betrekking heeft op hele gebieden
en samenhangende ecologische zones.
Op het gebied van de regionaal opgevatte industrialisering hebben wij één positief
resultaat geboekt, waar we erg trots op zijn. Wij wisten van Ghana, Togo en Ivoorkust
gedaan te krijgen dat zij samen een cementfabriek bouwen die 80% van hun behoeften
dekt (1.200.000 ton per jaar). Zo'n fabriek kan niet anders dan een zeer moderne
installatie zijn met een zeer geperfectioneerde technologie: een onderneming waarmee
trouwens
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320 miljoen dollar gemoeid waren. De controle over de onderneming is in handen
van de drie landen, die samen over 81% van het kapitaal beschikken. De buitenlandse
privé-investeerders voelden zich gerustgesteld omdat die 81% over de drie landen
verdeeld zijn. De resterende 19% namen dan ook Lambert en Portland Cement, een
Engelse, Franse en Belgische onderneming, voor hun rekening. Die 19% volstaan
om hen ertoe aan te sporen op de goede werking ervan toe te zien. De aldus opgezette
onderneming trok opmerkelijke financieringen aan van buitenaf, waarmee een vierde
van het maatschappelijk kapitaal werd gedekt. De aandelen van het maatschappelijk
kapitaal van Ghana, Togo en Ivoorkust werden door de Gemeenschap uitbetaald,
terwijl de Arabieren de 3/4 van de buitenlandse leningen voor 70% voor hun rekening
namen. Wij hebben aldus, in de stijl van de Gemeenschappelijke Markt, een waardevol
project ontwikkeld. Maar het is wel het enige.
Wellicht heeft men de indruk dat ik op die laatste punten wat te uitvoerig en te
gedetailleerd ben ingegaan. Ik wou alleen maar illustreren hoe ontzaglijk moeilijk
het is Derde-Wereld landen te winnen voor de idee van een gemeenschappelijke
markt, waar zij intussen zichzelf nog veelal zien als elkaars on verbiddellijke
concurrenten.
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Francis Bacon:
deconstructie van gelaat en lichaam
Jacques de Visscher
Wie zich met het werk van de Ierse schilder Francis Bacon (o 28 oktober 1909)
wil bezighouden, moet er tot op zekere hoogte psychisch afstand van kunnen
nemen. Op het eerste gezicht laat Bacon niets anders dan afschuwelijke,
afschrikwekkende dingen zien. Om dit nog als kunst op ons te kunnen laten
inwerken en het niet meteen af te wijzen, is een ‘psychologische’ distantie nodig.
Edward Bullough, de Amerikaanse kunstpsycholoog aan wie we dit begrip
ontlenen, bedoelt daarmee dat men bij het esthetisch schouwen de onmiddellijke
praktische noden, behoeften en verwachtingen als het ware tussen haakjes
moeten plaatsen om het fenomeen ‘objectief’ te kunnen bekijken: we mogen
ons niet laten meeslepen door vooroordelen of al te spontane reacties die ons
zouden beletten te zien wat er te zien valt. Van de andere kant mag de afstand
ook niet té groot worden, want dan is er helemaal geen relatie of concordantie
met het schilderij meer mogelijk. Het komt er dus op aan dat we een kunstwerk
- ook het ‘afschuwelijke’ werk van Bacon - in zijn volledige fenomenaliteit
aanvaarden.
Maar waarin bestaat die fenomenaliteit van een schilderij als Bacons Studie van
Henrietta Moraes (1969)? In zijn picturale kwaliteiten? Die zijn er onbetwistbaar.
De compositie vertoont een eigen-aardige opbouw, kenmerkt zich door een spel van
contrasten; in de koloristische structuur kan men de dominante rosige tinten waarderen
en de bewegingen die de niet nader geïdentificeerde vormen suggereren. Bacon
beheerst de techniek van de fractuur, de frotti en de textuur. Dezelfde kwaliteiten
vindt
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I. Drie studies van Henrietta Moraes (1979).

men overigens in zijn ander werk. Steeds valt de eenheid van stijl op in de aanwending
van de technieken, in de compositorische uitbouw, in het spel van kleuren, nuances
en tinten.
Hebben we echter op die manier de fenomenaliteit van het schilderij besproken,
datgene wat het schilderij in zijn verschijning te bieden heeft? Kan een schilderij
herleid worden tot zijn plastische kwaliteiten? Dan bevredigen we misschien onze
nieuwsgierigheid: hoe schildert Bacon een portret? Welke nieuwe picturale technieken
wendt hij aan? Of we laten ons esthetisch treffen door een unieke of originele
compositie. Maar als we ons tot deze aspecten beperken, offeren we wellicht de
essentie van het schilderij op aan een rationele nieuwsgierigheid of een formele
esthetica. Onze psychische afstand is té groot geworden. We worden niet meer
afgeschrikt door de voorstellingsinhoud: in de nieuwsgierigheid en de zuivere esthetica
wordt die storende werkelijkheid buiten spel gezet. We hebben een houvast: techniek
en compositie. Wat het schilderij te vertellen heeft, is niet meer zo belangrijk,
hoogstens een aanleiding voor een manifestatie van technisch kunnen of een
compositorisch experiment. Maar daarmee doen we de totale fenomenaliteit van het
werk tekort. Daarmee ontkennen of verdoezelen we de afschrikwekkende
voorstellingsinhoud. De plastische kwaliteiten van het schilderij maken dit
afschrikwekkende juist werkelijk; ze zijn de dragers van datgene wat in dit werk van
Bacon pijn doet. Als we ons uitsluitend bij de compositorische en picturale elementen
ophouden, beroven we die dragers van elke zin. Ze verklaren immers zichzelf niet.
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Confrontatie van twee werelden
Psychische distantie is tegenover het werk van Bacon onontbeerlijk als we niet
onmiddellijk toe willen geven aan een spontane weerzin en ons van het werk
afwenden. Maar als die psychische afstand te groot wordt - b.v. door estheticisme dan gaat elke reële intentionaliteit verloren. Om het werk van Bacon tot zijn recht te
laten komen, moeten we dus een houding ontwikkelen waarin de psychische afstand
verzoend wordt met een zekere intentionaliteit of zelfs concordantie. Dat wil zeggen
dat de persoons-betrokkenheid van het werk over voldoende ruimte moet beschikken
voor reflectie. Zonder ons te laten opslorpen door al te vlugge (of vluchtige) gevoelens
van afkeer en weerzin, moeten we in de kunstbeschouwing in staat zijn ons het werk
toe te eigenen. Dit is slechts mogelijk in een confrontatie van twee werelden: die van
het werk en die van het schouwend subject, een confrontatie die zowel het
zichzelf-genoeg-zijn van het werk als louter compositorische structuur doorbreekt,
als het zichzelf-genoeg-zijn van de subjectivistische gevoelens opheft. Pas als het
schouwen zich niet laat beheersen door een arbitrair emotivisme (afkeer, weerzin,
met als gevolg dat Bacon zelf vergeten wordt), noch door een formeel estheticisme
(abstractie maken van Bacon, met als gevolg een reductie tot de plastische
kwaliteiten)n kan het tot zulk een confrontatie komen.
De toe-eigening van het werk door een confrontatie van twee werelden heeft nog
een ander kenmerk. De twee werelden: de wereld van Bacon en de onze - zijn
synchroon, gelijktijdig; werk en toeschouwer behoren door hun ontmoeting tot één
en dezelfde geschiedenis en zo maakt de confrontatie van deze twee werelden op
haar beurt zelf geschiedenis. Daarin wordt elk formalisme opgeheven, in de
meervoudige betekenis van ‘Aufhebung’: het formalisme wordt opgeheven om plaats
te maken voor een ‘materiële’ (eigenlijk existentiële) ontmoeting en tegelijk wordt
het verheven tot het bezielende van het materiële of concreet-inhoudelijke van het
beschouwde kunstwerk. Onderhouden we ons met de portretstudie Henrietta Moraes
van Francis Bacon, dan bestaat onze ontmoeting met dit werk niet in de ontleding
van de onderliggende plastische componenten en evenmin in de emotivistische eruptie
waarin we onze afkeer manifesteren. Neen, we betrekken dit werk op onze
subjectiviteit waarin de weerzin beheerst wordt en de compositorische kwaliteiten
gezien worden als constituanten van een wereld die misschien ook de onze kan zijn.
Hoe realiseert zich die confrontatie? De meest concrete weg bewandelen we als we
onze eigen zintuiglijkheid ondervragen. De eerste vraag is: wat
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zien we? Een gezicht, een gelaatsuitdrukking, een bepaalde houding van het hoofd,
een blik. Dat zijn geen ‘compositorische hoedanigheden’ of ‘plastische kwaliteiten’.
Zodra we dit gezicht als een gelaat hebben gezien, is de aanduiding ‘constructie’ of
‘compositie’ slechts een abstractie, een plastisch concept. De zintuiglijkhied, de
apperceptie en de fenomenaliteit in de esthetische beschouwing zijn geen reflexieve
constructies, maar de etappes van een pre-reflexieve intentionaliteit.

Portret
De Henrietta Moraes van Bacon komt ons voor als de beeltenis van een bepaald
persoon. Het is een portret. Maar wel een heel bijzonder portret. In ieder geval niet
‘mooi’, integendeel. Heeft Bacon de geportretteerde persoon niet op een overtuigende
manier op het doek kunnen krijgen? Dat zal het wel niet zijn. We hoeven maar naar
andere studies te kijken die Bacon van deze Henrietta Moraes heeft gemaakt of naar
de werken waarin hij haar als een liggend naakt heeft geschilderd. Neen, Bacon heeft
zijn plastische expressiemiddelen hier blijkbaar bewust aangewend om de afgebeelde
persoon gedeformeerd en vervormd uit te beelden. Waarom? Binnen de picturale
wereld van Francis Bacon komt Henrietta Moraes ons als een vertrouwde figuur, een
bekend gezicht voor. Wie zij is, weten we echter niet en hoeven we ook niet te weten.
We stellen alleen vast dat Bacon haar meer dan eens heeft geschilderd, zoals hij ook
anderen heeft geportretteerd: George Dyer, Isabel Rawsthorne, Lucian Freud, zichzelf.
Maar wat is een portret? Dat is niet altijd duidelijk. Als op een reportagefoto van een
auto-ongeluk een aantal nieuwsgierigen staat afgebeeld, dan hebben we van die
mensen nog geen portret. Voor wie in die foto geïnteresseerd is - b.v. de
verzekeringsmakelaar - zijn die omstanders volstrekt onbelangrijk. Is één van die
omstanders echter een bekende, dan kun je dat stuk van de foto laten uitvergroten,
anders encadreren: het krijgt een andere functie, het wordt een portret. Een portret
krijg je dus door de herkenningsdimensie die door een compositorische structuur
(beeldcompositie) gedragen wordt. Dit anekdotisch herkenningskarakter is voor het
portret niet absoluut: men hoeft de afgebeelde persoon niet in zijn persoonlijk en
particulier leven te kennen, het kan een volslagen onbekende zijn. ‘Portret van een
onbekende’ is geen contradictie, alleen een paradox. Een geportretteerde is immers
nooit een volstrekt onbekende, omdat men in de geportretteerde een mens herkent
en erkent. Het portret heeft dus een metafysische grondslag: het is steeds de beeltenis
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van een als het ware virtueel te ontmoeten persoon. Bekijken we een portret, dan
kijken we in de ogen van de andere en trachten zijn blik te ontcijferen. Ogen en
gelaatsuitdrukking zijn essentieel voor de erkenning van het gelaat en zijn de levendige
symbolen van het menselijke. We ervaren dit heel sterk als een portret ‘onherkenbaar’
wordt gemaakt: hier wordt de persoon uitgewist. Om bepaalde personen niet te laten
identificeren bijvoorbeeld, kleeft men een bandje over de ogen; wie zich niet wil
laten herkennen, houdt de handen voor de ogen; wie een persoon ‘in absentia’ haat,
steekt de ogen uit van de geportretteerde.

Portret als de-constructie van menselijkheid
Hoe dan ook, Henrietta Moraes is een portret. Maar een ‘vervreemdend’ portret.
Bekijken we de ogen, dan is het alsof we twee gezichtsfragmenten zien, maar duidelijk
is dit ook niet. Bekijken we de mond, dan merken we eveneens als het ware een
dubbele mondstand. Ook de neus is niets anders meer dan een suggestie. Eén oog
lijkt gesloten en dit gezichtsgedeelte suggereert misschien een
in-zichzelf-gekeerd-zijn. Het andere oog lijkt open, maar er is geen pupil en iris: de
blik van dit gezichtsgedeelte lijkt hol. In de wirwar van kleurvlekken en lijnen is de
mond een grimas. Krijgen we hier de uitbeelding van een zich bewegend hoofd? Of
de afschuwelijke grijns van een verminkt hoofd? Er is hier een enorme
dubbelzinnigheid, een ambivalentie die we in zovele portretten van Bacon terugvinden.
En toch dringt zich een duidelijker interpretatie op om uit die dubbelzinnigheid te
komen. Maar die oplossing is onthutsend. De verminking, de grijns, de grimas zijn
te opvallend om niet als zodanig onderkend te worden. Niettemin blijft het gelaat
zich manifesteren. Er is een de-constructie waarin, door de verminking heen, het
gezicht nog slechts een suggestie is. Het schilderij blijft een portret, erkenning en
herkenning blijven hun rol spelen, maar tegelijk is er een act van onherkenbaar maken.
De erkenning en herkenning worden afgebroken.
Wie is Henrietta Moraes? Is zij moreel en psychologisch een monster, een onmens?
We moeten dit schilderij niet gaan psychologiseren. Dat kunnen we trouwens niet.
Als we uit het schilderij een aantal hypothesen over karakter en temperament van de
geportretteerde zouden willen afleiden, dan kunnen we die toch nooit aan objectieve
gegevens toetsen. De betekenis van dit portret is niet in de eerste plaats anekdotisch.
Het schilderij vertegenwoordigt een eigen wereld. Zijn betekenis ligt hierin,
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dat Bacon, via de singulariteit van de uitgebeelde Henrietta Moraes, een ‘exemplum’
van het menselijke laat zien. Het kan misschien Bacons bedoeling geweest zijn,
Henrietta Moraes te ontmaskeren, haar in zijn haat te vernietigen, haar diepste
monsterachtige neigingen bloot te leggen. Maar deze feitelijke mogelijkheden kunnen
we door een esthetisch-reflexieve beschouwing niet aflezen van het schilderij. Als
dit werk een eigen wereld ontvouwt en als deze wereld een gelaat is, dan worden we
met een visie op de mens geconfronteerd. En de mens die we hier ont-

2. Portret van Henrietta Moraes (1966).
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moeten, is afschrikwekkend. Het gelaat als symbool van het unieke van en in de
mens werd afgebroken. Hier heeft zich een de-constructie ontwikkeld die alle hoop
ontgoochelt, alle sereniteit ondermijnt, alle vredigheid onveilig maakt, alle
minzaamheid in haat omzet. Door deze de-constructie van het gelaat wordt het portret
met zijn metafysische dimensie afgebroken. Als een portret de uitbeelding van een
virtueel te ontmoeten persoon is, dan is deze Henrietta Moraes geen te ontmoeten
persoon. Het gelaat is geen verhullende openheid, maar ingeslotenheid; de blik is
leeg en hol; de mond spreekt niet, maar grijnst of bijt. Hier ontwikkelt zich geen
ontmoeting; hier botsen we op een agressieve ‘resignatie’, een anti-menselijke
weigering. De de-constructie van het gelaat betekent dus tegelijk de de-constructie
van de ontmoeting en van alle humaniteit.
Dit Portret van Henrietta Moraes staat exemplarisch voor alle portretten van
Francis Bacon, ook voor de portretten die geen naam dragen. Meer nog. In alle
schilderijen waarin Bacon de menselijke figuur uitbeeldt, vinden we dezelfde
constante: niet alleen een de-constructie van het gelaat, maar ook van het menselijk
lichaam. De menselijkheid van het lichaam vindt haar centrale uitgangspunt in het
gelaat. Dat geldt ook voor de beeldende kunsten. Door het gelaat krijgt het lichaam
een menselijke gestalte en wordt het op zijn beurt een symbolisch ‘exemplum’ van
het menselijke. (Terloops: het bekende Venusbeeld zonder hoofd heeft niets
menselijks meer, het is slechts een object van een zuiver estheticistische
beschouwing). In het lichaam krijgt het menselijke meer kenmerken mee dan wanneer
alleen het gelaat wordt afgebeeld: door de lichamelijke gestalte uit te beelden, geeft
men het menselijke een extensie. Is het gelaat van de andere de uitnodiging tot
ontmoeting, dan kan die ontmoeting zich slechts via de lichamelijkheid realiseren.
Elke ontmoeting is lichamelijkheid. Taal, blik, seksualiteit zijn de exponenten van
die belichaamde ontmoeting.
Bij Francis Bacon wordt dit alles als het ware opnieuw omgekeerd. Ook in zijn
naaktfiguren wordt het accent gelegd op de de-compositie. Afgezien van de portretten
van figuren die afgebeeld zijn, zittend op een stoel en met een pak of jas aan, toont
Bacon ons de naakte wereld van een bestaan zonder ontmoeting. De uitgebeelde
figuren zitten eenzaam en geïsoleerd in een lege kamer; nooit enig uitzicht naarbuiten,
niet eens de suggestie van een raam. Belangrijker nog dan deze ruimtelijke context
is de naaktheid van de lichamelijkheid: verwrongen, verminkte en vervormde
lichaamsdelen. Dezelfde de-constructie die op onmacht en weigering duidt. Meer
nog: ook hier wijst deze de-constructie op de afbraak van elke
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menselijke mogelijkheid. En om dit nog sterker te beklemtonen heeft Bacon meer
dan eens figuren afgebeeld die door opengesneden rompen of door stukken rauw
vlees omkaderd worden. Bacon schildert zijns-verbrekend.
Als we bij het zien hiervan overmand worden door gevoelens als weerzin, afkeer
of zelfs vernedering, dan is dat een reactie van ons als toeschouwer
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ten aanzien van een wereld die als afschuwelijk wordt geïnterpreteerd. In de
afgebeelde figuren zelf vinden we die gevoelens niet. Geen angst voor de leegte,
geen vernedering voor onmacht of verdrukking. Wel kwijnen sommige figuren in
hun ‘fluïed’ geworden lichamelijkheid weg. Soms is er wel enige agressiviteit: de
grijnslach van een groot aantal prelaten of pausen die Bacon in verschillende varianten
heeft geschilderd. De ruimtelijke context is hier even isolerend en afgesloten en de
aan de thematiek aangepaste kleuren (karmijnrood, paarse en purperen tinten)
accentueren nog sterker de dood van alle tegemoetkoming en ontmoeting.

De werkelijkheid van Bacon en de onze
Francis Bacons schilderkunst is geen discursief vertoog. Kunst argumenteert nooit.
Kunst laat alleen iets zien wat voordien niet te zien was: ze maakt onzichtbare
werkelijkheden zichtbaar. Door zijn symbolische vormentaal toont Bacon ons de
naaktheid van de ontbinding en de afbraak van het menselijke. Het werk zelf heeft
niets reflexiefs: de werkelijkheid van de existentie in de-compositie wordt zonder
enige bijgedachte getoond. De afgebeelde figuren zijn zoals ze voorkomen, wars van
elke spatio-temporele bijkomstigheid. Er is geen enkele sociologische of
psychologische allusie. De wereld is nagenoeg leeg. Er is ook geen klacht of angst,
hoogstens een ijle grijns. En toch botsen we op mensen met een identiteit: portretten
van als het ware zuivere zijnden. Daarom heeft het oeuvre van Francis Bacon een
metafysisch karakter. Hij laat zien dat het zuiver menselijke zijn geen enkele
harmonie, geen enkele ontmoeting, geen enkele toekomst of verlossing heeft of kent.
De de-constructie is de enige menselijke gegevenheid en tegelijk zijn enige
werkelijkheid. Essentie en existentie vallen hier samen: het wezen van de mens zit
uitsluitend in zijn zintuiglijke de-constructie vervat. Scherper nog: er is geen ander
wezen van de mens dan de belichaming van de afwezigheid van de constructie. Het
onthutsende van dit alles is dat de negativiteit die wij als toeschouwer in onze
interpretatie ter sprake brengen, niet de weerspiegeling is van wat het oeuvre van
Bacon ons onthult. Immers, ‘objectief bekeken’ is de wereld van Bacon in zijn
schilderkunst en dus binnen de grenzen van zijn doeken helemaal niet negatief: het
is een zuivere wereld zonder oordeel. Is er in onze beschouwing van Bacons wereld
nu een ontmoeting tot stand gekomen tussen zijn wereld en de onze? Of anders
uitgedrukt: is zijn wereld ons totaal vreemd? Als wij met zijn wereld een confrontatie
aangaan, houdt die confrontatie dan in dat de beide werelden iets ge-
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meenschappelijks hebben? Zegt de werkelijkheid die hij toont iets over onze
werkelijkheid?
Op het eerste gezicht vallen deze vragen, die buiten de esthetische beschouwing
zelf liggen, moeilijk te beantwoorden. Vanuit een spontane

4. Zelfportret (1971).
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ervaring weten we dat onze wereld niet zo leeg is, zo wars van alle particuliere
beslommeringen of van allerlei spatio-temporele connotaties. Ons zijn-in-de-wereld
is uiterst concreet, gevuld door vele accidenties en contingenties. Het vergt een hele
mentale inspanning om door al deze facetten van onze concrete existentie heen naar
de essentiële werkelijkheid van ons bestaan te peilen. Geconfronteerd met het oeuvre
van Bacon kan men zich dan tenslotte de vraag stellen of ons bestaan essentieel een
bestaan is zonder existentiële communicatie en ontmoeting. Dat dit inderdaad zo
lijkt, is de ervaring van niet weinigen. De communicatieloze wereld waarin het
menselijke slechts een laagje ‘camouflage’ is, is heel wat mensen niet vreemd. Maar
deze ervaring wordt meestal uitgedrukt in klachten over de onmogelijkheid van het
menselijke bestaan. Men denke bijvoorbeeld aan de kreet van Munch. Bacons wereld
manifesteert zich echter veel radicaler. Hier is geen plaats voor een kreet, een klacht,
een uitdrukking van angst. De leegte, het gelaat en het lichaam als kankergezwellen,
de afwezigheid van ontmoeting, de afbraak van het menselijke, het mechanische of
animale van de weinig getoonde lijfelijke contacten zijn gewoon; ze zijn de enige
werkelijkheid en hierover wordt niet geklaagd of getreurd.
Als Bacon ons echt deze voorstelling van de mens als een metafysische werkelijkheid
voorhoudt, kan de vraag of zijn voorstelling iets over onze wereld zegt, niet feitelijk
beantwoord worden. Voor hemzelf is deze voorstelling van de werkelijkheid dé
werkelijkheid. Wat hij toont is een manifestatie van de exemplarische mens: zijn
‘ecce homo’. Als toeschouwer kunnen we Bacon slechts ofwel geloven, ofwel
afwijzen. De grondslag van het antwoord op Bacons uitdaging is dus uitsluitend
levensbeschouwelijk.
Welnu, wij weigeren te geloven dat de mens in zijn zuivere existentie de afbraak
is van alle ontmoeting, dat het gelaat slechts de de-constructie van het menselijke
verbergt en dat het lichaam als menselijke gestalte niets anders is dan de extensie
van de de-compositie van het menselijke. Maar onze weigering is geen volstrekte
ontkenning. We willen het oeuvre van Bacon niet alle aanspraak op waarheid en
werkelijkheid ontzeggen. In ons schouwen van Bacons schilderkunst zijn we immers
in staat geweest ons zijn wereld empatisch toe te eigenen. Kan er wel van een
toe-eigening sprake zijn als Bacons wereld ons volstrekt vreemd zou zijn? Moet er
m.a.w. niet een ervaring van de de-constructie aanwezig zijn om in de esthetische
beschouwing Bacons voorstelling van de de-constructie imaginatief in onszelf te
kunnen articuleren, thematiseren en voltrekken?

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

41
Moeten we daaruit niet besluiten dat Bacon juist wel een werkelijkheid heeft onthuld
en dat wij door zijn werk die werkelijkheid in onszelf leren onderkennen? Het einddoel
van een existentiële interpretatie van een kunstwerk is de zelf-herkenning en het
zelf-verstaan. Deze stelling uit de fenomenologische hermeneutica geldt ook hier.
Zelfs als we Bacons ‘ecce homo’ niet geloven, dan sluit dit niet uit dat we zijn
voorstelling van de mens als een mogelijkheid kunnen zien. Bacons voorstelling van
de onmenselijkheid weigeren we te aanvaarden. Maar afgezien van deze weigering,
aanvaarden we dat deze onmenselijkheid, misschien het meest fundamentele nihilisme,
namelijk het nihilisme dat zichzelf als zodanig onderkent, een zijnswijze van de mens
kan zijn. Bacon laat ons dat op een oorspronkelijke manier zien en hij kàn ons van
deze realiteit doordringen. In dat perspectief hebben we het oeuvre van Francis Bacon
nodig, hoe vernederend het ook kan zijn naar deze schilderkunst te kijken.
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De valstrik van de welvaart I
Is er een uitweg?
Paul Erbrich
Onze industriële cultuur is terechtgekomen in een dilemma dat men als volgt
zou kunnen omschrijven: ofwel wij streven naar een nieuwe en duurzame
economische groei, maar dan hollen wij een ecologische crisis tegemoet; ofwel
wij remmen de groei van de welvaart af en dan belanden wij in een economische
crisis. Kort samengevat: ófwel volledige werkgelegenheid voor iedereen ten
koste van onze grondstoffenvoorraad, ófwel bescherming van die voorraad tegen
uitputting, doch ten koste van de werkgelegenheid.
Wij moeten ons afvragen met wat voor economisch en fiscaal beleid wij aan
die exponentiële groei kunnen ontsnappen om ordelijk en zonder een
economische crisis te riskeren tot een economisch-ecologisch evenwicht te
geraken.
Over deze vraag hebben zich 23 Zwitserse geleerden gebogen, die sinds 1972 met
dit probleem bezig zijn geweest en in 1978 een samenvatting van hun bevindingen
hebben gegeven in een rapport dat naar de naam die zij hun groep hebben gegeven,
Neue Analysen für Wachstum und Umwelt, afgekort het NAWU-rapport wordt
genoemd en dat de titel draagt: Wege aus der Wohlstandsfalle.
Dit rapport is om verschillende redenen bijzonder interessant.
Ten eerste omdat aan de samenstelling niet alleen natuurkundigen en ingenieurs
hebben meegewerkt, maar ook een half dozijn economen, vertegenwoordigers dus
van een wetenschap die dit soort onderzoekingen maar al te vaak als
onwetenschappelijk, naïef en emotioneel-gemotiveerd van de hand heeft gewezen.
Ten tweede omdat in de diagnose niet alleen de bekende ‘harde’ grenzen
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van de groei worden aangevoerd - overbelasting van de regeneratiekracht der biosfeer
en roofbouw op de economisch gunstig te winnen grondstoffen - doch ook de ‘zachte’
grenzen van economische, maatschappelijke en psychologische aard worden erkend;
grenzen als de inflatie, de toenemende concentratie van economische macht, de
toenemende gecompliceerdheid van allerlei technische en economische structuren
en hun toenemende vatbaarheid voor storingen, de overbelasting van de Staat en het
leven in toenemende spanning en vervreemding van de individuele mens. Bovenal
echter legt de diagnose de nadruk op het bestaan van een blinde, door de structuur
bedongen, doch van de werkelijke behoeften zowel van de enkeling als van de
samenleving in verregaande mate onafhankelijke dwang tot economische uitbreiding.
Ten derde om de aanbevolen therapie. Wil men aan de dwangmatigheid van de
economische groei ontsnappen, dan kan men de klassieke, onontkoombare doelstelling
van het economisch beleid - stabiliteit van de prijzen en volledige werkgelegenheid
- niet meer langs de klassieke weg van een constante economische groei met het
daaraan gekoppelde verbruik van de grondstoffen bereiken, doch zal men andere
wegen moeten zoeken, waarlangs de stabilisering van de grondstof-voorraden wordt
verkregen en de uitputting daarvan wordt tegengegaan.
Tot welke stellingen en aanbevelingen komt nu dit rapport?

De impasse van de economische groei
Een van de oorzaken van de impasse waarin het economische groeiproces zich heden
ten dage bevindt, is de autonome dwangmatigheid van dit proces. Het NAWU-rapport
spreekt daarover als over de valstrik van de welvaart. Deze valstrik begon men zowat
200 jaar geleden al te leggen met de overgang van de oude verzorgings-economie
naar de nieuwe handelseconomie. Deze stelde zich weliswaar ook ten doel de
gemeenschap te verzorgen met die goederen die tot de levensbehoeften behoren,
maar op de achtergrond daarvan lag als einddoel het verdienen van geld. Nu is geld
niet alleen een gemakkelijk ruilmiddel, waar men niet genoeg van kan hebben, maar
ook een middel tot het scheppen van nieuw geld. De netto-opbrengst van de
onderneming, haar winst en de rente die zij aan haar geldschieters betaalt, worden
weer omgesmeed tot kapitaal en opnieuw in het bedrijfsleven gepompt met het doel
de rentabiliteit te verhogen. Zo komt een proces op gang, waarin rente ook weer rente
oplevert en aldus tot een steeds snellere exponentiële groei, tot een steeds snellere
uit-
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breiding van de produktie-stroom, de consumptiestroom en de geldstroom leidt. Dit
alles onafhankelijk van de vraag of het nut dat deze expansie afwerpt, nog steeds
groter is gebleven dan wel inmiddels kleiner is geworden dan de schade die door
deze uitbreiding wordt aangericht door het interen van de grondstoffenvoorraden.
In de vijftiger jaren vormde de verbetering van de verzorging met goederen en
diensten het doel van de economische groei. Thans ligt dit doel veeleer in het
verhinderen dat de expansieve concurrentie-economie in elkaar stort door de dreigende
verzadiging van verschillende markten zoals die van de textiel, de
huishoud-elektronica en de auto's. Koortsachtig zoekt men naar nieuwe uitvindingen,
nieuwe produkten, waarvoor de belangstelling van het kopend publiek nog moet
worden gezocht, maar die voor de komende tien jaren een uitbreiding van de produktie
beloven. Aan de dwangmatigheid van deze groei ontkomt men niet, ongeacht of men
hem nastreeft langs kapitalistische weg door het opvoeren van winsten in het
particuliere bedrijfsleven dan wel langs socialistische weg door het laten aanzwellen
van het economisch totaal-budget. Groei is het uitgesproken, onontkoombare doel
van de industriële wereld, ongeacht of zij markt-economisch dan wel plan-economisch
functioneert.
De groei echter moet stukbreken op de ‘harde’ grenzen - en wel des te eerder
naarmate zij meer succesvol wordt doorgevoerd.

Grondstoffenprijzen niet reëel
Een conventionele technische bescherming van het milieu - waaronder de
grondstoffenvoorraden zijn begrepen - kan die botsing niet verhinderen, omdat zij
zelf grondstoffen en energie verbruikt en het uitputten van de grondstoffen-voorraad
per produktie-eenheid en per consumptie-eenheid niet naar willekeur omlaag kan
drukken. Stijgt het aantal activiteits-eenheden, dan stijgt ook de totale onontkoombare
belasting van het ‘milieu’, tot dat op een gegeven ogenblik de hele
grondstoffenvoorraad, hoe groot ook, is opgebruikt. Ook de prijs van de
niet-vernieuwbare grondstoffen kan dit versnellingsproces niet bijtijds afremmen.
Die prijs immers richt zich niet naar de voortdurend stijgende intrinsieke waarde van
immers steeds sneller oprakende voorraden, doch naar de ieder jaar nog opgeleverde
hoeveelheden, die in de meeste gevallen tengevolge van de technische vooruitgang
bij dalende kosten per eenheid nog kunnen worden
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opgevoerd tot vlak voordat zij volledig zijn uitgeput. Daarom zijn de reële prijzen
van de grondstoffen nog steeds gedaald en daar waar zij in de laatste tijd krachtig
omhoog gingen, zoals bij de olie, het uranium, de bauxiet en het fosfaat, zijn niet
markt-technische doch politieke invloeden daarvoor verantwoordelijk. Bij dit alles
doet het weinig ter zake dat er geofysisch gesproken nog voorraden aanwezig zijn,
bijvoorbeeld onder het poolijs of op tien kilometer diepte. Zij moeten ook gewonnen
kunnen worden en niet alleen technisch, doch ook economisch en dit laatste niet
alleen zo dat zij enkel voor de rijke 20% van de mensheid betaalbaar zijn, maar ook
voor de arme 80%; anders blijven deze in hun armoede steken. Maar wat gebeurt in
feite? Er is een nieuwe versnelling ingezet in het verbruik van economisch
gemakkelijk te winnen grondstoffenvoorraden, in het afromen van die voorraden,
grotendeels ten gunste van de rijke landen.
Als de produktie van olie na verloop van misschien twintig of dertig jaar uiteindelijk
toch gaat dalen en de prijs van de olie navenant uit de hand gaat lopen, kunnen die
landen die dan nog tot de club van de armen behoren, hun hoop op ontwikkeling
verder wel vergeten. Iedere andere energiebron immers, iedere andere energiedrager,
is veel en veel duurder dan de olie heden ten dage. Zeker wanneer men daaraan
dezelfde eisen stelt als aan de olie: gemakkelijk op te slaan in iedere gewenste
hoeveelheid en bruikbaar voor een grote hoeveelheid uiteenlopende doeleinden: van
de brommer tot de jumbo, van de huiselijke haard tot de stoomketel van het
elektriciteitsbedrijf.
Tot overmaat van ramp moet men vrezen dat de economische groei als een wagen
in een moeras blijft steken in de ‘zachte’ grenzen, voordat zij de ‘harde’ heeft bereikt
en zonder dat men kan zeggen waarom dat juist op dit of dat ogenblik moest gebeuren
en niet veel vroeger of veel later. Elke van buiten afgedwongen en in geen enkel plan
voorziene stilstand in de economische groei leidt zeer waarschijnlijk tot
onbeheersbare, zowel economische als ecologische, crises. Daarom zweren ook alle
regeringen unisono bij de economische groei. Mogelijk laat zich daarmee een crisis
voor morgen bezweren. Maar wil men ook de crisis van overmorgen voorkomen,
dan zal men de groei doelgericht moeten afremmen en tenslotte tot stilstand moeten
brengen. Hetgeen alleen dan zonder schokken mogelijk is, wanneer tegelijkertijd die
ingebakken, heilloze dwangmatigheid van de groei wordt overwonnen. Dat is de
kern van de diagnose zoals die in het NAWU-rapport wordt gesteld - een diagnose
waar misschien hier en daar wel wat aan af te dingen valt, doch die men moeilijk in
zijn geheel omver kan werpen.
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Kwalitatieve groei als alternatief
Onder kwalitatieve groei moet men verstaan een groei die op lange termijn zowel
de ecologische als de economische crisis vermijdt. Daartegenover staat de
kwantitatieve groei, waarin alles maar groeit wat een rendement oplevert dat zich in
geld laat uitdrukken. Het gaat dus om een gedifferentieerde tegenover een
ongedifferentieerde groei.
In een economisch bestel dat alles nog van de grond der armoe af moet opbouwen,
wordt iedere uitbreiding van het goederenaanbod en iedere rationalisering die de
vuile en de zware arbeid inperkt, terecht als vooruitgang beschouwd. Maar in een
verder ontwikkelde economie heeft een uitbreiding van de goederenstroom of een
verdere ontlasting van de arbeid door nóg meer rationalisering niet meer diezelfde
waarde. De meeropbrengst aan nut van een vermeerderd goederenaanbod is gedaald,
terwijl die van het milieu, de grondstoffenvoorraad met name, is gestegen. De vraag
naar milieugoederen neemt toe, doch zonder dat hun prijs omhooggaat. Aangezien
er geen marktmechanisme bestaat dat via de vaststelling van de prijs het evenwicht
verzekert tussen de stijgende vraag naar milieugoederen en hun verminderd aanbod,
moet de economische politiek te hulp komen. Maar hoe?
Het NAWU-rapport antwoordt: door het bevorderen van rationalisatieinvesteringen
van een ander soort dan de tot dusver gebruikelijke. Van die investeringen namelijk
die er niet op uit zijn arbeid te vervangen door energie, zoals de investeringen van
de bekende, eerste soort, maar die helpen energie te sparen door bijvoorbeeld
warmte-indamming of die de behoefte aan grondstoffen doen dalen bijvoorbeeld
doordat zij de produktie bevorderen van goederen met een lange levensduur of
goederen die zich gemakkelijk laten herstellen.
Dergelijke maatregelen moeten tot drieërlei resultaat leiden:
Ten eerste: volledige werkgelegenheid. In tegenstelling tot maatregelen als een abrupte
en radicale investerings-stop blijven in dit beleid arbeidsplaatsen behouden in de
sector van de produktie der investeringsgoederen, omdat immers de investeringen
voortgaan. Zij zijn alleen van een andere soort. In tegenstelling tot wat bij het systeem
van de kwantitatieve groei gebeurt, hoeft bij kwalitatieve groei niet meer krampachtig
naar nieuwe arbeidsplaatsen te worden gezocht voor die arbeiders die tengevolge
van de rationaliseringen van de eerste soort moeten worden ontslagen, terwijl niemand
precies weet wat voor nieuwe arbeidsplaatsen moeten worden geschapen en voor
wie.
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Ten tweede: prijs-stabiliteit. Omdat er geen overbodige arbeidsplaatsen geschapen
hoeven te worden, hoeven Staat en bedrijfsleven zich minder in de schulden te steken;
het scheppen van nieuw geld en daarmee de inflatie worden beperkt.
Ten derde: stabilisatie van het milieu. Rationaliseringsmaatregelen van de eerste
soort verbruiken naar verhouding veel te veel milieukapitaal - grondstoffen, energie,
bodem en regeneratiekracht van de biosfeer. Rationaliseringsmaatregelen van de
tweede categorie daarentegen verbruiken relatief weinig van dit alles; alleen immers
voor de investeringen zelf, niet voor de uitbreiding van de produktie om de slachtoffers
van de rationalisatie aan werkgelegenheid te helpen. Tegelijkertijd verminderen zij
in de produktie zowel als in de consumptie het opgebruiken van grondstoffen en het
uitstoten van afval.
Dit antwoord lijkt verbluffend eenvoudig. Het NAWU-rapport houdt dan ook rekening
met het voortbestaan van een zekere hoeveelheid werkloosheid. Daartegen wil het
de strijd aanbinden door het beschikbare arbeidsvolume door middel van
arbeidstijdverkorting over alle werkwilligen te verdelen; een methode waarover al
lang van gedachten wordt gewisseld. Maar ook een methode met kuren. Bij verkorting
van de arbeidstijd zullen de lonen een veer moeten laten, anders gaat de produktie
per mankracht achteruit zonder dat de loonkosten dalen. Dat schept weer een drang
om arbeidsplaatsen weg te rationaliseren teneinde aldus de produktiekosten onder
controle te houden. Loonsverlagingen echter laten zich politiek niet verkopen.
Bovendien rijst de vraag wat er dan moet gebeuren in die sectoren van het
bedrijfsleven waar arbeidstijdverkortingen moeilijk kunnen worden doorgevoerd,
zoals bijvoorbeeld in de landbouw. Het NAWU-rapport bespreekt meerdere
mogelijkheden om deze moeilijkheden te overwinnen. Daarbij gaat het er
voornamelijk om, een deel van de dienstverleningen-sector uit de economische sfeer
te lichten en onder te brengen in een soort sociale dienstverlening volgens een systeem
van burenhulp, een systeem van wat men de ‘kleine netten’ noemt.
Door deze dienstverleningen zowel aan de vrije mededinging als aan de
staatsbemoeienis te onttrekken wordt het ietwat gekrompen budget zowel van de
afzonderlijke individuen als van de openbare kassen ontlast. De bestaande materiële
welstand kan dan grosso modo behouden blijven ondanks de daling van de inkomens.
En de kwaliteit van het leven stijgt, omdat de mensen een deel van hun
nieuw-gewonnen vrije tijd gaan besteden onafhankelijk van de vrije-tijdsindustrie.
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Stabilisatie van het milieu
Met deze maatregelen kan de dwangmatigheid van de groei nog niet in voldoende
mate worden overwonnen. Dat kan alleen worden bereikt door duidelijk paal en perk
te stellen aan het verbruik van milieu-goederen, bodem en energie.
In het bestaande systeem groeit de economie totdat de last die zij op die voorraden
en het milieu legt, ondraaglijk is geworden. Dan pas worden nieuwe emissies aan
voorschriften gebonden of zelfs immissies opgelegd. Maatregelen van deze soort
werken echter langzaam door; zij kosten meer dan een preventieve methode en blijken
onder bepaalde omstandigheden economisch of zelfs technisch onuitvoerbaar, zoals
bijvoorbeeld het geval was met de oorspronkelijk vastgestelde normen voor de
beperking van giftige bestanddelen in de uitlaatgassen van auto's zoals die in de
Verenigde Staten waren vastgesteld.
Men hoeft echt niet over een grote fantasie te beschikken om te vermoeden dat zo'n
contingenteringssysteem moeilijkheden oproept. Niet alleen omdat de
wetenschappelijke grondslagen ervoor nog gebrekkig zijn, maar ook omdat zo'n
systeem de vaststelling van een waarden-scala vergt. Wat moet onvoorwaardelijk
worden geëist, wat kan redelijkerwijs worden gevergd en wat is alleen maar wenselijk?
Daarbij komt de te verwachten tegenstand van de ondernemers, die nu eenmaal een
hekel hebben aan alles wat zij als extra rompslomp beschouwen. Men zal echter over
deze moeilijkheden heen moeten komen met het oog op de noodzaak de dwangmatige
groei in het economisch systeem te overwinnen zonder alle voordelen van de vrije
markteconomie overboord te werpen.
Hoezeer het probleem van het interen der voorradige kapitaalgoederen zich aan
ons opdringt, kan het best duidelijk worden gemaakt aan de hand van wat er in de
bouw gaande is.
Al zolang als wij over betrouwbare statistieken dienaangaande beschikken, groeit
het bouwvolume in de industrielanden ongeveer even sterk als de totale economische
bedrijvigheid, te weten 3% per jaar. Dit betekent dat in een land als Zwitserland,
waar tot nu toe pas ongeveer een twintigste van het hele grondgebied is volgebouwd,
over nog geen honderd jaar het hele land is volgebouwd en zelfs de gletschers onder
het beton komen te liggen. Zou men ter compensatie alle gebouwen die ouder zijn
dan dertig jaar, neerhalen en de ruimte die daarvoor vrijkomt, gebruiken voor
nieuwbouw, dan zou men daarmee het moment waarop het land is volgebouwd met
niet meer dan 17 jaar kunnen opschuiven.
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Zou nu de economische groei door welke oorzaak dan ook tot stilstand komen, dan
zou de bodemvoorraad ook niet langer worden uitgeput. Zou men, omgekeerd, de
uitputting van de bodemvoorraad tot stilstand brengen, dan zou men ook de
economische groei stoppen. Tussen deze twee alternatieven in beveelt het
NAWU-rapport aan, de uitputting van de bodem tot twee terreinen te beperken.
Ten eerste zou de oppervlakte die voor de landbouw in gebruik is, niet meer mogen
worden verminderd. Dit idee is niet nieuw. In Zwitserland kent men iets dergelijks
in een wet uit 1902, die vermindering van het bos-oppervlak verbiedt. Waar bos
wordt gerooid, moet door nieuwe aanplant daarvoor compensatie worden gegeven.
De reserve aan landbouwgrond zal zo groot moeten zijn dat in tijden van crisis de
bevolking nog nèt daaruit kan worden gevoed, waarbij er rekening mee moet worden
gehouden dat alsdan tengevolge van tegelijkertijd optredende schaarste aan energie
de opbrengst per hectare omlaag zal gaan. Een gelukkig neveneffect van een dergelijke
maatregel zou waarschijnlijk optreden in de vorm van een indamming van de
grondspeculatie.
Ten tweede zou de oppervlakte beschikbaar voor het optrekken van bouwwerken
aan een maximum moeten worden gebonden. Momenteel is in Zwitserland 5,6% van
de oppervlakte bebouwd. Een uitbreiding tot 7% wordt als aanvaardbaar beschouwd.
De binnen dit kader nog beschikbare 1,4% zou in geleidelijk afnemende porties
moeten worden bebouwd. Het ligt voor de hand dat zulke maatregelen om herziening
van verschillende traditionele vormen van eigendomsrecht vragen. Daaraan wijdt
het NAWU-rapport een apart hoofdstuk. De thans bestaande eigendomsconceptie
begunstigt de expansie, de uitbreiding, de ‘verovering van de natuur’. De
eigendomsconceptie van de toekomst zal meer rekening moeten houden met de
sociale functie van de eigendom. Het milieu is een gemeenschappelijk goed, een
patrimonium, waarvan de produktieve kracht zo lang mogelijk moet worden behouden.
Al naar gelang de soort van de milieu-goederen - regenereerbare of niet-regeneerbare
voorraden, bodem enz. - moeten daartoe verschillende wegen worden ingeslagen en
daarvan bestaan in onze cultuur reeds een aantal voorbeelden.

Beperking van energie en verzekering van arbeidsplaatsen
Waarschijnlijk het belangrijkste bestanddeel van een beleid gericht op de stabilisering
van het milieu, waardoor de dwangmatigheid van het groei-
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proces in het economisch systeem kan worden opgeheven en die groei zelf kan
worden afgeremd, ligt in de begrenzing van het energiegebruik door:
- de energie efficiënter te benutten en spaarzamer te gebruiken;
- het aandeel van regeneerbare en binnenslands beschikbare energievormen te
vergroten; daarbij kan men denken aan zonne-energie, directe omgevingswarmte en
hout.
Een dergelijk program kan alleen stap voor stap worden uitgevoerd en komt zeker
niet vanzelf tot stand in de korte tijd die ons nog ter beschikking staat tot het moment
waarop de klassieke bronnen van energie beginnen op te drogen. Het proces kan
echter wel in een versnelling raken, wanneer de geïmporteerde energie en de
hydro-elektriciteit die binnenslands wordt geproduceerd, geleidelijk duurder worden.
Daarbij is het van belang de regels van de markteconomie in het oog te houden en
aanstonds met die prijsverhogingen te beginnen voordat de prijsstijgingen, die men
van de producenten mag verwachten, de speelruimte voor het beleid gaan vernauwen.
De stijging van de energieprijzen zou kalmaan moeten beginnen met bijvoorbeeld 2
of 3% per jaar. Zij moet ook in beweging blijven: ieder jaar weer 2 tot 3% omhoog,
zodat er een zekere druk tot aanpassing ontstaat.
Veel consumenten zullen bij het doen van kapitaalsuitgaven de met stelligheid te
verwachten en in hun hoogte enigszins berekenbare prijsverhogingen incalculeren
en rationalisatiemaatregelen van de tweede categorie doorvoeren.
Zo'n voorstel roept enkele vragen op.
Ten eerste de vraag: ‘Wie moet dat betalen?’ Het antwoord: Een indirecte belasting
op de energie zelf zal de middelen moeten leveren. Een dergelijke belasting moet
niet worden gezien als alleen maar een middel tot doorvoering van een beleid, maar
ook als een financieringsbelasting. Omdat deze belasting, naarmate de tijd vordert,
steeds hogere bedragen opbrengt, kunnen andere belastingen, de omzetbelasting
bijvoorbeeld, worden verlaagd. De stimulans tot een rationeel gebruik van de energie
blijft behouden.
Ten tweede de vraag: ‘Moet men niet stellen, dat zonder uitbreiding van de energie
ook geen uitbreiding van de werkgelegenheid mogelijk is?’ Als er tussen deze twee
zulk een relatie zou bestaan, zou men zich kunnen afvragen waarom de Verenigde
Staten naast het grootste energie-verbruik per hoofd van de bevolking ook al tientallen
jaren een van de grootste werkloosheidsproblemen kennen. Er zijn onderzoekers en dat zijn niet
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alleen de mensen van het NAWU-team - die hebben aangetoond dat juist bij een
schaarser worden van de energie meer nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen
dan er komen te vervallen door die schaarste. Het streven is er immers op gericht
minder kapitaals-intensieve en dus meer arbeids-intensieve arbeidsplaatsen te
scheppen. Hoe moeten anders uiteindelijk 16 miljoen werklozen in de westelijke
industrielanden - om nog te zwijgen van de 300 miljoen in de ontwikkelingslanden
- ooit aan de slag komen? Ware het niet verstandiger de energie te belasten in plaats
van de arbeid maar steeds fiscaal zwaarder op te zadelen met steeds hogere
loonbelasting-tarieven?
Stabilisering van energie schept arbeidsplaatsen. Weliswaar zou het dan afgelopen
zijn met de stijgingen van de produktiviteit waar wij aan gewoon zijn geraakt en
daarmee tevens met de steeds hogere reële lonen - iets wat uit het NAWU-rapport
te weinig naar voren komt. Toch zal men een halt moeten toeroepen aan de stijging
van de produktiviteit om te verhinderen dat niet-gerationaliseerde arbeid niet meer
aan de markt komt, zoals in de landbouw, in het onderwijs en in de gezondheidszorg.
Een alles-omvattende stabilisering van het milieu wijst ons dus de weg uit ons
dilemma. Zij voorkomt een ecologische crisis doordat zij de grondstof-reserves spaart
en de afvalproduktie vermindert. Tegelijkertijd drukt zij de economische crisis de
kop in door middels stabilisatiemaatregelen arbeidsplaatsen te scheppen en de
vervanging van menselijke arbeid door energie af te remmen en aldus de vermindering
van de arbeidsplaatsen te voorkomen.
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Hélène Cixous: tussen sfinks en feniks
Bernadette Schreurs
Hélène Cixous doceert Engelse letterkunde aan de universiteit Paris VIII - Vincennes.
In 1967 verscheen haar eerste werk, een bundel novellen, onder de titel Le Prénom
de Dieu (Grasset). Bij dezelfde uitgever publiceerde ze ook haar doctoraatsthesis
L'Exil de Joyce ou l'Art du Remplacement (1968), een eerste roman Dedans, waarvoor
ze in 1969 de Prix Médicis behaalde en de drie volgende romans: Le Troisième Corps
(1970), Les Commencements (1970) en Neutre (1972). Daarna doorkruist ze zowat
de hele Parijse uitgeverswereld: bij Le Seuil verschijnt Tombe (1973), Prénoms de
Personne (Collection ‘Poétique’, 1974) en Révolutions pour plus d'un Faust (1975);
bij Denoël Portrait du Soleil (1973), bij Bourgois Un K incomprëhensible (1975),
bij Gallimard La (1976), in de Editions des Femmes Partie, Souffles, Portrait de
Dora (toneelstuk), Angst, Préparatifs de Noces au-delà de l'Abîme en Chant du Corps
interdit. Deze laatste tekst schreef ze in samenwerking met de componist
Boucourechliev. Een gedeelte ervan vormde het script voor de opera Le Nom d'Oedipe,
die tijdens het Festival van Avignon in juli 1978 werd gecreëerd. Dit was niet haar
eerste contact met de toneelwereld. In de Cahiers Renaud-Barrault verscheen reeds
eerder (1971) het stuk La Pupille en Portrait de Dora werd in 1976 opgevoerd in
het Théâtre d'Orsay.
Sinds 1975 leidt H. Cixous samen met Cathérine Clément de serie ‘Féminin Futur’
(10/18). Tot deze reeks behoren o.a. La Jeune Née (1975) en La Venue à l'Ecriture
(1977), waarin ze haar eigen feministische theorie en praxis en haar relatie tot taal
en literatuur confronteert met die van andere schrijfsters. Verder pleegde ze
verschillende artikelen voor tijdschriften als Critique, L'Arc, enz., schreef ze een
inleiding tot het werk van Lewis Carroll en tot dat van Joyce (Aubier) en maakt ze
deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Poétique, waarin we... hoe kon
het anders, ook weer een aantal Cixous-produkten terugvinden.
Kortom, een proliferatie van teksten waarbij we in deze bijdrage even willen
stilstaan.
***
Wie ooit Ulysses las, zal zich wel Molly's woorden herinneren waarmee het boek
eindigt: ‘...and yes I said yes I will Yes’. De dubbelzinnigheid van deze passage
bestaat hierin dat ze niet als een einde, maar veeleer als een begin van iets nieuws
klinkt. Met deze woorden, schrijft H. Cixous, voert Molly Ulysses over elk ander
boek heen, naar een nieuwe vorm van literatuur, ‘vers la nouvelle écriture’. Een
dergelijke overstelpende, explosieve affirmatie galmt door heel Cixous' eigen werk,
waar woord en
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syntaxis, de rechtlijnigheid van het verhaal, het ‘ik’ van de vertelster uiteenspatten
met zo'n geweld, datje de indruk krijgt dat deze bladzijden letterlijk uit de band
moeten springen. Droom, mythologie, fictie, literaire theorie en kritiek, retorica,
psychoanalyse en schilderkunst leveren hier de motieven voor wat de auteur ‘une
écriture féminine’ of ‘une parole plurielle’ noemt. Nu doen een aantal van deze
elementen niet bepaald nieuw meer aan: met name de
literatuur-als-thema-van-de-literatuur, het ontbreken van een lineair verloop en de
problematiek rond het ‘ik’ zijn aspecten die de moderne letterkunde al sinds geruime
tijd kenmerken. ‘La modernité’, een topic waar in Franse kringen vooral het tijdschrift
Tel Quel graag mee flirt, kreeg als officiële voorlopers Lautréamont en Mallarmé
toegewezen1. Waarom dan plotseling deze felle polemische toon bij Cixous? Wat is
het ‘nieuwe, nog nauwelijks denkbare, niet theoriseerbare’ dat zij op zulk een
exuberante wijze inluidt? Waarop slaat de term ‘écriture féminine’ en waarom heet
deze literatuur meervoudig?

Juifemme
Een aantal van deze vragen beantwoordt de auteur zelf in Sorties en La Venue à
l'Ecriture. Wellicht is het nuttig deze verklaringen even toe te lichten, voor we ons
afvragen wat er aan de hand is met een proza dat door tegenstanders altijd weer
‘onleesbaar’, door voorstanders even hartstochtelijk ‘erg poëtisch’ wordt genoemd,
twee even weinig zeggende stoplappen. Vooral in het eerste essay, Sorties, opgenomen
in de bundel La Jeune Née, legt ze tamelijk omstandig uit wat precies de drijfveer
vormt van haar geschrijf. De tekst begint als een raadsel: ‘Où est-elle?’ Volgt dan
een reeks dichotomieën: activiteit/passiviteit; zon/maan; cultuur/natuur; dag/nacht;
logos/pathos; man/vrouw Met deze laatste tegenstelling, grafisch duidelijk te
onderscheiden van de vorige, raakt ze meteen de kern aan die het essay in een helder
daglicht wil stellen. Hoe komt het dat het westerse denken steeds gewerkt heeft met
binaire tegenstellingen (woord/schriftuur, hoog/laag) en vooral met gehiërarchiseerde
tegenstellingen? Een verklaring hiervoor vind je bij de Franse filosoof Derrida.
Derrida heeft namelijk bewezen dat de geschiedenis van de filosofie gekenmerkt
wordt door een absolute constante, de tegenstelling

1

Cfr. Julia Kristeva, La Révolution du Langage poétique, (coll. ‘Tel Quel’) Seuil, 1974.
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activiteit/passiviteit, die alle andere tegenstellingen overheerst en alle waarden ordent.
Dit schijnbaar ‘vanzelfsprekend’ hiërarchiseren is volgens Derrida een uiterst
geraffineerde vorm van racisme, die hij met het centrale begrip ‘logocentrisme’
samenvat: de totale suprematie van de Logos, in de dubbele betekenis van gesproken
woord en rede2. Voor een overzicht van Derrida's complexe gedachtengang kan ik
verwijzen naar de studie van H. Parret3. Waar het mij hier om gaat, is aan te tonen
dat de hierboven vermelde vragen i.v.m. het zogenaamde ‘niet theoriseerbare’ van
Cixous' werk, in derridistisch perspectief gesteld moeten worden. Volgens Derrida
beleeft het denken tegenwoordig een uiterst belangrijk moment, omdat sinds Nietzsche
en Freud, met Artaud en Bataille, de ‘breuk’, de grens van de Logos wordt
aangekondigd. De nieuwe wijsbegeerte die hierop moet volgen is letterlijk ondenkbaar,
omdat ze zich in het absolute Buiten, aan de andere kant van de grens situeert. Dit
denken van de breuk gaat gepaard met een valorisatie van de schriftuur (‘l'écriture’),
een ander kernbegrip bij deze filosoof, waarop we nog verder zullen ingaan. Keren
we echter terug tot Hélène Cixous. Bestaat er een verband, vraagt ze zich af, tussen
de dichotomieën waaraan het logocentrisme het denken onderwerpt, en hét paar
man/vrouw? Blijkbaar wel. Volgens de traditionele schema's wordt het seksuele
verschil als een tegenstelling gedacht tussen een ‘actieve’ en een ‘passieve’ pool.
Zodra de ontologische vraag gesteld wordt, zodra er gevraagd wordt naar ‘betekenis’,
naar ‘willen zeggen’ (‘du voiloir-dire. Du vouloir: désir, autorité’), ‘on interroge ça,
et on est ramené droit... au père (...) A la limite le monde de l'“être” peut fonctionner
en forcluant la mère (...) Ou la femme est passive; ou elle n'existe pas. Ce qui en
reste est impensable, impensé’ (p. 117). Het is die solidariteit tussen logocentrisme
en fallocentrisme, die dringend ter discussie moet worden gesteld. Het ogenschijnlijk
stabiele, ‘eeuwig-natuurlijke’ mannenbastion zou wel eens lelijk kunnen gaan
wankelen, zodra de rots waarop het gebouwd is afbrokkelt: ‘S'il éclatait à un nouveau
jour que le projet logocentrique avait toujours été, inavouablement, de fonder le
phallocentrisme, d'assurer à l'ordre masculin une raison égale à l'histoire à elle-même?
Alors toutes les histoires seraient à raconter autrement, l'avenir serait incalculable,
les forces historiques changeraient, changeront, de mains, de corps, une autre pensée
encore

2
3

Deze gedachte overheerst Derrida's hele oeuvre. Zie vooral La Voix et le Phénomène, P.U.F.,
1967 en De la Grammatologie, Ed. de Minuit, 1967.
H. Parret, Jacques Derrida. Een Wijsbegeerte van de Schriftuur, in Tijdschrift voor Filosofie,
maart 1968.
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non pensable, transformera le fonctionnement de toute société’ (p. 119). Dit protest
tegen het fallo-logocentrisme vormt dus het basisprincipe van Hélène Cixous' werk,
ofschoon het als stelling ook weer niet zo nieuw is. Op dit punt deelt zij namelijk de
visie van een steeds toenemend aantal - lezende of schrijvende - feministen, zoals
Lucette Finas, Chantal Chawaf, Viviane Forrester, e.a. (om ons tot Frankrijk te
beperken). Al deze schrijfsters beroepen zich eigenlijk op de ideeën van Luce Irigaray,
een Franse psychoanalytica en linguïste, die in een reeks heel scherpzinnige artikelen4
de freudiaanse en lacaniaanse theorieën over de vrouwelijke libido totaal herdacht
heeft vanuit marxistische hoek. Wat in haar geschriften op het spel staat, is de
erkenning van het verschil (‘la reconnaissance de la différence’), een ideologische
inzet. Hoe revolutionair Freuds ontdekkingen ook geweest zijn, zijn denkwijze blijkt
fundamenteel vast te zitten in de burgerlijke ideologie die zo graag het Andere tot
Hetzelfde herleidt. Dat doet hij ook wanneer hij tracht het verschil tussen beide seksen
te definiéren: ‘La “différenciation” en deux sexes part de l'a priori du même: le petit
homme qu'est la fillette ayant à devenir un homme moins certains attributs (...)
susceptibles de déterminer et d'assurer la reproduction-spécularisation du même. Un
homme moins la possibilité de se (re)présenter comme homme = femme normale’5.
Dat het verschil tussen man en vrouw misschien niet zozeer in termen van het
hebben/niet-hebben van de penis, maar eerder in functie van de genotsbeleving
geformuleerd kan worden, lijkt bij Freud en, algemener, in de paradigma's van de
mannelijke economie onvoorstelbaar.
De naam van Luce Irigaray wordt in deze twee essays van H. Cixous nergens
vermeld, maar haar filosofie zit er netjes in verweven. Met deze nuance dan toch,
dat ze een authentisch Cixous-tintje meekrijgt. Want Cixous beklemtoont wel dat
literatuur - lezen én schrijven - nooit een gratuiet tijdverdrijf, maar steeds een
integrerend deel van haar leven is geweest. Dit schijnt nauw samen te hangen met
haar verzet tegen de sociale context waarin ze als klein meisje terechtkwam. Ze werd
geboren te Oran in 1937, in een joods gezin. Als joodse in een Franse kolonie
(l'algéri-française), wordt ze al vlug geconfronteerd met de meest onverbiddellijke
vormen van racisme en merkt ze dat de wereld hiërarchisch verscheurd is: geen
meesters zonder slaven, ‘pas de français sans bicots, pas de nazis sans juifs’. Als de
Algerijnse oorlog uitbreekt, neemt ze het binnen het

4
5

Gebundeld in twee boeken: Speculum. De l'autre Femme (1974) en Ce sexe qui n'en est pas
un (1977), beide verschenen bij de Editions de Minuit.
Luce Irigaray, Speculum, p. 27.
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militante verzet op voor de onderdrukte minderheden. Maar ze stuit er op een nieuwe
vorm van racisme: ‘“On” lutte ensemble, oui, mais qui: un homme, et à côté de lui,
chose, quelqu'un - (une femme: toujours dans sa parenthèse, toujours refoulée ou
annulée en tant que femme, tolérée en tant que non-femme, “acceptée”!)’ (p. 137).
Hegel heeft dus niets uitgevonden. De dialectiek werkt maar al te goed in de dagelijkse
banaliteit en geeft precies de paradox weer waarin ‘Alter’ opgesloten is: Alter, de
Andere is er slechts om toegeëigend, om als Andere vernietigd te worden. Heel de
Geschiedenis berust op het onderscheid tussen het Eigene, het mijne en dat wat het
mijne beperkt, de/het Andere. Dit ‘Empire du Propre’ is slechts denkbaar binnen de
wetten van het fallo-logocentrisme, omdat het gebaseerd is op een typisch mannelijke
angst: ‘peur de la perte de l'attribut (...) cela se comprend à partir de la masculinité,
dans la mesure où c'est depuis la perte qu'elle se structure. Ce qui n'est pas le cas de
la féminité’.
Bestaat er dan nergens een domein waar niet elk verlangen gepaard gaat met
negativiteit, waar niet elk geven een nemen is? Jawel, er is de literatuur, er zijn
dichters als Hoffmann, Kleist, Shakespeare, Bataille, Genet... complexe wezens die
zich niet hebben laten herleiden tot gecodeerde mannequins door de homoseksuele
component in zich te verdringen, meervoudige wezens, ‘ultrasubjectivités’. Lezen
dus. Maar ook schrijven: ‘Je dirai: aujourd'hui l'écriture est aux femmes. Ce n'est
pas une provocation, cela signifie que la femme admet qu'il y ait de l'autre. Elle n'a
pas effacé dans son devenir-femme, la bisexualité latente chez la fille comme chez
le garçon’. Schrijven, niet ‘in’ de heersende, (teleo)logische mannentaal, maar ertegen,
door ze te doen barsten, door ze te subverteren. De gangbare logica van de
communicatie veronderstelt dat het schrijvend ‘ik’ economisch omspringt met tekens
én subjectiviteit. Voor Hélène Cixous is schrijven: ‘C'est en moi le passage, entrée,
sortie, séjour, de l'autre que je suis et ne suis pas, que je ne sais pas être, mais que je
sens passer, qui me fait vivre, - qui me déchire, m'altère, qui? - une, un, des?,
plusieurs, de l'inconnu qui me donne justement l'envie de connaître à partir de laquelle
s'élance toute vie’ (p. 158).

Lectuur/Schriftuur
Dat lezen en schrijven voor haar consubstantieel zijn, mag in eerste instantie al blijken
uit de nauwe band die er bestaat tussen haar literaire kritiek en fictie. Niet alleen
getuigen beide van eenzelfde temperament,
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van dezelfde verbale virtuositeit, maar bovendien voeden de twee circuits elkaar. Nu
dient hierbij opgemerkt dat H. Cixous uitstekend kàn lezen. Een sprekend bewijs
hiervoor levert haar monumentale studie over Joyce, L'Exil de J. Joyce ou l'Art du
Remplacement, waarin ze met alle wapens die haar ter beschikking staan - biografie,
psychoanalyse, retorica, linguïstiek - tracht door te dringen tot de kern van de
joyciaanse poëtiek. Je leest dit boek als een itinerarium dat Joyce's complexe
bewegingen weergeeft tussen een Buiten en een Binnen, van de uiterlijke realiteit
en de drievoudige vrijwillige ballingschap (familie, kerk, Ierland) tot de recuperatie
ervan in het kunstwerk, dat nochtans geen afspiegeling is van de werkelijkheid, maar
deze overstijgt en zelfs mede creëert: ‘cette oeuvre dont l'originalité n'est pas qu'elle
est nourrie de son auteur (ce qui est propre à toute oeuvre), mais que son auteur
fabrique sa vie afin que sa réalité soit déjà l'image de ce qui sera écrit à son image’.
Het leven weervinden in en door de schriftuur, daar was het Joyce, daar is het Cixous
om te doen. Deze magische kracht van de schriftuur die de grenzen van het mogelijke
overschrijdt, vormt een haast obsessioneel thema in het werk van H. Cixous, een
obsessie die, duidelijker nog dan in haar romans, tot uiting komt in haar kritische
essays.
Een aantal hiervan werden tot een homogeen geheel gebundeld onder de titel
Prénoms de Personne. In het ‘Prédit’ - eerder ‘voorzegging’ dan ‘voorwoord’ - dat
aan deze studie voorafgaat, legt ze onomwonden uit wat ze van de literatuur verwacht:
‘Je demande à l'écriture ce que je demande au désir’, en dat is waarachtig geen
peulschilletje, want het gaat hier weer om het hierboven reeds genoemde zoeken
naar een verlangen zonder negativiteit, een verlangen dat niet bepaald wordt door
het niet-hebben, dat niet medeplichtig is aan de dood. Wellicht bestaat een dergelijk
verlangen (nog) niet in werkelijkheid, maar het werd reeds lang voor Bataille
aangekondigd ‘en ce non-lieu que le mot de “fiction” ne désigne que pour en inscrire
la trouble et mouvante aventure (...) là où s'annonce, au pluréel, l'ailleurs à venir’.
Vandaar dus die enthousiaste, half profetische toon die niet alleen dit boek, maar
heel het oeuvre van H. Cixous kenmerkt. Haar lectuur van Hoffmann, Kleist, Poe en
Joyce - teksten die zich allen rond de ‘grens’ situeren - ‘textes de bord ou de hors’ heeft niets gemeen met de traditionele rationele literaire kritiek. Centraal staat hier
het erotisch genot bij het lezen. In het eerste hoofdstuk, gewijd aan Hoffmann,
beschrijft ze de relaties tussen schrijver, lezer en personages in een ‘lecture bifide’,
tussen literatuur en psychoanalyse. Als lezer krijg je hier de indruk met Russische
poppetjes te spelen: want je wilde aanvankelijk H. Cixous
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lezen, maar Cixous leest Freud en Freud leest Jentsch en Jentsch leest... Hoffmann,
totdat Cixous zelf Hoffmann gaat lezen en haar lezer tot dubbel leesgenot uitnodigt:
‘Entre, lecteur, dans le cercle magnétique, tu y es ardemment appelé par ton “ami”
l'auteur (...) ta place est réservée dans le texte qui te sollicite et te câline’ (p. 39). In
het essay over Kleist geraakt de lezer in een nog subtielere verleidingsscène betrokken
(p. 127). Het erotisch plezier, de betoverende magie van de fictie, dat is wat haar
uiteindelijk (‘au-delà de toute psychanalyse’) interesseert, fascineert. Over Poe: ‘il
faut qu'il y ait toujours un peu d'enjeu sexuel, un peu de reine, de roi, ou de sirène
pour que le charme opère’ (p. 220).
Gaat het hier nog om literaire kritiek of om creatief proza? De grenzen tussen
beide vervlakken. Wat Barthes destijds al wenste, wat Meschonnic in 1971 (Pour la
Poétique) hoopte, gebeurt: lezen wordt een ‘lecture-écriture’. Je herkent dan ook in
dit boek de virulente toon van Barthes, gekoppeld aan half-lacaniaanse, half-joyciaanse
woordspelingen: ‘l'éthique de Poe, les tics de Poe; les hérésistances du sujet’, enz.
Nu lijken me deze karakteristieken toch wel symptomatisch voor wat me het meest
stoort bij H. Cixous: haar werk ruikt naar epigonisme. Alhoewel ze zich in het
vermelde ‘Prédit’ voor een stuk distantieert van de groep Tel Quel, is haar eigen
discours hoofdzakelijk net aan deze groep ontleend. Die invloed is vooral duidelijk
in haar romans en uit zich in het thematiseren van de ‘schriftuur’, van linguïstische
en psychoanalytische begrippen. Wat wordt bedoeld met ‘schriftuur’? Grof geschetst
komt het hierop neer. Volgens de traditionele, logocentrische opvatting heeft de
schriftuur een afgeleide functie. Essentieel is immers het gesproken woord met zijn
betekenis; de schriftuur hoeft deze slechts voor te stellen. Daartegenover plaatst men
nu het autonoom karakter van de schriftuur. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het
statuut van de roman6 en voor de lectuur ervan. Het opzet van de traditionele roman
was, is, een uiterlijke realiteit voor te stellen of innerlijke gevoelens uit te drukken.
De Nouveau Roman van de jaren '50 beschreef nog objecten e.d., maar stelde vooral
zijn eigen ontstaan voor (‘auto-représentation’). In de jaren '60-'70 verdwijnt de
voorstellingsfunctie helemaal (‘anti-représentation’) en domineert de materiële basis
van het schrijven, de letter en het geheel van reeds bestaande (literaire en niet-literaire)
teksten. Deze trend kenmerkt de romans van Ph. Sollers, van J.-L. Baudry, Ph. Boyer
e.a. De theoretische implicaties

6

Cfr. Jean Ricardou, Pour une Théorie du Nouveau Roman, (coll. ‘Tel Quel’) Seuil, 1971.
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ervan werden vooral door Sollers in en rond het tijdschrift Tel Quel geformuleerd.
Wie nu enigszins vertrouwd is met de telqueliaanse stokpaardjes, ontdekt bij H.
Cixous een systematische toepassing van begrippen als ‘intertextualiteit’, ‘anagram’
e.d., een dwepen met de ‘dérive’ van Deleuze, met de ‘dépense’ van Bataille, een
verwoede poging om zo ‘pulsioneel’ mogelijk te schrijven. Ik kan me daarom niet
van de indruk ontdoen dat H. Cixous net iets te goed weet hoe je tegenwoordig hoort
te schrijven, dat zij en haar teksten bevangen zijn dooreen indrukwekkende
literairtheoretische, filosofische en psychoanalytische kennis.
Dit is zeker het geval met haar eerste romans. In Dedans zijn de verwijzingen naar
de psychoanalyse nog discreet, alhoewel de roman het verhaal is van een unieke
obsessie met vele varianten, de obsessie van de afwezige, van de gestorven vader.
In Le Troisième Corps en Les Commencements, die afzonderlijk gelezen kunnen
worden, maar eigenlijk een geheel vormen, begint het spel met droom, biografie,
citaat en schrijven. Hoofdmotief van Le Troisième Corps vormen Freuds Der Wahn
und die Träume in W. Jensens ‘Gradiva’ en twee novellen van Kleist, terwijl in Les
Commencements schilderijen van Uccello (Sint-Joris en de Draak) en van Klee
centraal staan. Wat in de eerste vijftig bladzijden van deze romans kan fascineren,
is de manier waarop droom, literaire of picturale motieven en het thema van het
schrijven zelf met elkaar vervlochten zijn. Lezen we bv. de eerste zin van Les
Commencements: ‘Je fis le rêve, mais c'était Saint-Georges qui le portait puisque
j'étais dans les bras de Saint-Georges et que le rêve était dans moi’. Maar
Saint-Georges verschijnt ook zelf in de droom en wel zo duidelijk, dat de vertelster
zich gaat afvragen of haar droom niet slechts een schijndroom is, of hij niet zijn eigen
eind aankondigt. Drager van de droom, personage in de droom... het statuut van
Saint-Georges wordt steeds dubbelzinniger. Volgt dan een passage in het presens,
het hic et nunc van het schrijven: ‘Ce jour 18 novembre samedi les flammes me
lèchent. Il est seize heures’. Deze zinnen geven weer aanleiding tot enkele verbale
spelletjes. Eerst wordt er wat gegoocheld met het onpersoonlijke ‘il’, een spel dat
zich bij de Franse feministen tot vervelens toe herhaalt: ‘Qui est-il? Il? Comment se
fait-il qu'il soit elle et non seulement elle mais elle, elles?’ Daarna komt ‘flammes’
aan de beurt: ‘ce ne sont pas non plus des flammes. C'est une grande langue
enveloppante’. Goed. Het lag voor de hand: nu worden de twee betekenissen van
‘langue’ uitgebuit (tong en taal). Dan verschijnt Saint-Georges weer als
gesprekspartner-minnaar van de vertelster, verder zal hij ook commentaar leveren
op Uccello's schilderij. Maar voor het zover is, heeft
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de lezer allang het mechanisme door dat de verschillende motieven en niveaus van
de tekst verbindt, nl. het exploiteren van de polysemie van woorden, het vervormen
van woorden, ‘le travail sur le signifiant’. Dit mechanisme is echter in deze eerste
romans niet voldoende uitgewerkt, de overgangen zijn te transparant, wat me bij het
lezen ervan nogal eens heeft doen geeuwen. Dank zij deze (meestal gemakkelijke)
woordmanipulaties is het dan mogelijk andere bestaande geschriften (Freud, Poe, H.
James, Kleist, enz.) te betrekken in een roman die, zoals de Nouveau Roman van de
jaren '50 al liet merken, niet langer het beschrijven van een avontuur, maar het
avontuur van het schrijven is.
Met Neutre verandert er wel iets in het werk van H. Cixous. Deze roman kondigt
zich aan als ‘opéra textuel’, waarvan de hoofdpersonages, ‘le Sujet’, ‘Le Récit’ en
‘le Texte’, omringd zijn door figuranten uit het Onbewuste (droomflarden) en uit het
Bewuste (literaire reminiscenties).
Dominant is ook hier weer het avontuur van de tekst, die zoals de Feniks, zichzelf
voortbrengt. ‘C'est une Phénixie’, schrijft de auteur, ‘théâtre de la double métaphore
du phénix et de l'écriture, il brûle ses planches (...) Nid d'écritures, Neutre est un
foyer de fictions’. De reeks motto's die aan de tekst voorafgaan, bevestigen dit reeds.
De typografie van deze citaten is even belangrijk als hun betekenis. ‘Exergue I’
beslaat één bladzijde en geeft de zin van Sir Thomas Browne weer, die al als motto
diende voor Edgar Poe's The Murders in the Rue Morgue (‘What songs the Syrens
sang or what name Achilles assumed when he did himself among Women...’). De
naam van Poe staat bovenaan, die van Sir Thomas Browne onderaan. De eerste vinden
we terug in ‘Exergue II’, dat twee bladzijden inneemt. Hier wordt Poe zelf geciteerd,
meer bepaald de passage uit het voornoemd verhaal waarin de dubbele persoonlijkheid
van Dupin (‘Bi-Part Soul... a double Dupin - the creative and the resolvent’)
voorgesteld wordt. Maar het citaat zelf is al dubbel: recto en verso geven dezelfde
passage weer, eerst in de Franse vertaling van Baudelaire, dan in de oorspronkelijke
Engelse versie. ‘Exergue III’ beslaat drie bladzijden - eigenlijk zes, want hier is enkel
nog de recto van de bladen bedrukt - en bevat een citaat van F. de Saussure (de taal
is als een schaakspel), een van Herodotos (over de feniks) en een fragment uit Freuds
Traumdeutung (droomtekens zijn hiërogliefen, de droom is een rebus). Zo verwijst
‘Exergue III’ naar II (Dupin is dol op raadsels, rebussen en hiërogliefen, schrijft Poe,
hij verkiest het damspel boven het schaakspel), terwijl II al vervat is in I: ‘although
puzzling questions are not beyond all conjecture’ (Sir Thomas Browne). Gelijk is de
(toneel)ruimte gecreëerd waarin deze ‘opéra textuel’
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zich kan afspelen: in het boek zelf zijn blanco regels en bladzijden even belangrijk
als de gedrukte tekst en bovendien beperkt deze laatste zich niet tot het scheppen
van een eigen imaginaire ruimte, maar circuleert hij tussen Poe, Dante, Shakespeare,
Milton, Hölderlin, Freud, Marx... De tekst is ‘double’, zoals Dupin: ‘créateur’ en
‘analyste’; hij is Ne-uter, noch het een noch het ander, noch mannelijk noch
vrouwelijk, enkelvoud en meervoud zoals de feniks, ‘ni J'un sans J'autre’. De andere
acteurs zijn evenmin beperkt tot een of ander geslacht, allen worden bevrucht,
verwekken, baren. ‘Le texte saisi d'envie, d'hilarité, de ressemblance, vagine, rit, se
couvre de taches, de sexes différents et d'effets de siècles, et se déroule, Nil, ni l'un
ni 'lautre, ni Soi-même, mais parcouru, courant, extraordinaire, naturel, ni Achille,
ni Amazone, ni Hamlet père ou Hamlet fils, mais de tous l'enfant: sa mère est sans
limites, et il en jouit...’. In tegenstelling tot de vorige romans, slaagt Neutre er al
beter in kennis en cultuur in evenwicht te brengen met het visionaire temperament
van de schrijfster. Dank zij de theatrale vorm van de roman schijnt H. Cixous hier
enigszins afstand te nemen van het persoonlijke ‘ik’ én van haar kennis: ‘je/moi’
wordt hier personage, subject tussen vele andere ‘sujets de texte’.
Dat deze roman bevrijdend gewerkt heeft, bevestigen de volgende werken van Cixous,
waarin de spanning tussen theorie en fictie afneemt en de auteur een steeds grotere
variëteit aan registers bespeelt. Révolutions pour plus d'un Faust handelt over de
relatie tussen denken en actie, tussen de intellectueel en de Geschiedenis. De toon
van deze roman is eerder objectief, neutraal. De voornaamwoorden verwijzen hier
naar een rationeel ‘ik’ en worden niet systematisch ‘vervrouwelijkt’. Souffles
daarentegen is een ode aan Jean Genet, als schrijver en als mythe, terwijl in Angst
het autobiografisch element overheerst en Partie letterlijk een Imagymnastiek (p.
20) rond ‘Si, je’ en ‘Plus-je’ is. Een aantal obessionele thema's komen echter
regelmatig terug. Zo is er bv. het thema van geboorte, wedergeboorte (van de vrouw
en van de schriftuur), baren, ‘enfantasme’; het thema van ‘le vol’, in beide
betekenissen van vliegen en stelen (de lyrische vlucht van het proza, het stelen van
woorden uit de officieel gecodeerde taal); het lexikaal en typografisch nogal
variërende thema van de jood (juifemme, j'errant, jerrant); de fragmentatie van het
ene, de verzoening van het contradictoire, enz. Een ander steeds terugkerend motief
vormt ‘le cas Dora’, een geval van vrouwelijke hysterie dat door Freud besproken
wordt in Bruchstück einer Hysterieanalyse. Dora, die voor H. Cixous ‘l'exemple
nucléaire de la force contestataire des femmes’
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is, verschijnt met Freud - ‘Dieubis’ in Portrait du Soleil en in het toneelstukje Portrait
de Dora. Een weerkerend picturaal motief is o.a. het schilderij van Füssli, ‘De
nachtmerrie’, dat afgebeeld staat op de kaft van Souffles en dat in La gethematiseerd
wordt.

Stroboscoop
‘Une écriture stroboscopique’, zo noemde Gilles Deleuze7 destijds het werk van
Hélène Cixous. En inderdaad is de spetterende belichting van snel afwisselende en
steeds weerkerende beelden het meest opvallende kenmerk en tevens het geniale van
dit oeuvre (stroboscoop: ‘instrument tot het waarnemen van snelbewegende objecten
waarbij periodiek dezelfde standen terugkeren’). Misschien is het ook de enige vondst
van H. Cixous. Voor de rest vind je hier slechts een gewild provocerend woordgebruik,
een overdaad van pseudo-derridistisch-joyciaanse, vaak gemakkelijke en soms
oervervelende woordspelingen en een ietwat schoolse toepassing van de telqueliaanse
theorie die de roman als een ‘anti-voorstelling’ opvat.
De transgressie van seksuele taboes vindt de auteur zelf een belangrijke eigenschap
van de ‘vrouwenschriftuur’: ‘en s'écrivant, la Femme fera retour à ce corps qu'on lui
a plus que confisqué (...) A censurer le corps on censure du même coup le souffle,
la parole’. Lijfelijk schrijven doet ze dan ook: ‘mon con lorsqu'il embrasse ton pénis’
(Souffles), ‘mon génie obtient de ton cul timide qu'il se parte de restriction et s'épande
de plus en plus dans l'espace’ La, ‘je veux vulve... je veux vagin’ (La).
Vrouwenteksten zijn noodzakelijk hypersubversief, schrijft Cixous. Mij lijkt echter
dat het subversieve in kracht vermindert door een overvloedige, haast maniakale
herhaling van dezelfde tics. Die profusie kenmerkt ook haar woordcreaties. Zij kan
magistraal (een woord dat haar waarschijnlijk zou doen steigeren) omspringen met
woorden en bereikt vaak fenomenale effecten. Geslaagde verbale acrobatieën komen
reeds voor in Tombe, maar het absoluut paroxisme wordt bereikt in Partie, waar zelfs
niet één enkele zin beantwoordt aan de linguïstische normen: ‘Si, je? sera épris comme
signe pour jadire d'indisciples diffissions igniorées’. Toch wordt er al te vaak - en
niet enkel in haar eerste romans - op een kinderachtige manier geklungeld met letters,
lettergrepen en voornaamwoorden. En zo

7

Gilles Deleuze, Une écriture stroboscopique, in Le Monde, 11 août 1972.
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iets ontgoochelt mij, zeker bij iemand als H. Cixous, omdat ik als lezer veeleisend
ben t.o.v. mensen die zelf hoge verwachtingen stellen in de literatuur.
Die zwakke passages - ik denk o.m. aan Souffles, waar de
gemakkelijkheidsoplossingen legio zijn - beïnvloeden ook onwillekeurig het ritme
van de roman als geheel, die lang niet de intensiteit heeft van de teksten van Genet
die hij herleest/herschrijft. Zijn zulke onvolkomenheden, die je niet aantreft bij een
Ph. Sollers bv., nu te wijten aan Cixous' veelschrijverij of aan het feit dat ze dé
schriftuur van dé vrouw wil uitvinden? Vanuit mannelijke hoek vooral verwijt men
haar gretig dat wie twee romans per jaar publiceert, niet goed kàn schrijven. Volgens
de auteur zelf8 is zo'n houding weer typisch mannelijk en bovendien zegt ze zelf niet
verantwoordelijk te zijn voor het gelijktijdig verschijnen van sommige teksten. Dit
is eerder een gevolg van de censuur die de uitgeverijen uitoefenen: ze houden jaren
een tekst achter, tot de wind plotseling gunstig zit. Weer een vorm van repressie dus,
waartegen ze dan ook scherp uitvalt: ‘Je ne me présente pas devant les tribunaux:
d'Héliopolice... du Seuil - de Djétoudi - de Nairef’ (La). Neemt niet weg, lijkt me,
dat ze wel verantwoordelijk is voor het schrijven van die romans. Maar hoe schrijf
je als je je opstelt als dé vrouw? Dan kan je haast niet anders dan trouw blijven aan
een bepaald programma, epigoon worden van jezelf. Dat programma berust echter
op een ietwat simplistische interpretatie van Derrida's logocentrisme, van Bataille's
‘dépense’ en stelt de vrouwenschriftuur voor als een vorm van noodzakelijk
obscurantisme, per definitie irrationeel en excessief. Ik vind het dan ook jammer dat
een intelligent schrijfster als Hélène Cixous haar talent - want dat ze kan schrijven
bewezen Neutre en Tombe reeds - in functie stelt van deze feministische mode.
Is haar oeuvre werkelijk obscurant, onleesbaar, onverstaanbaar als de boodschap
van de sfinks, zoals de Franse kritiek wel eens beweert? Helemaal niet, lijkt me, voor
wie echt lezen wil. Wat me wel verveelt, is het overdadige, waardoor haar werk veel
van zijn effect verliest. Wat dat betreft kondigt haar laatst verschenen roman,
Préparatifs de Noces audelà de l'Abîme, m.i. een gunstige wending aan. Hopen dus
maar dat deze evolutie zich in een volgend werk voortzet9.

8
9

Interview door J.-L. De Rambures, Hélène Cixous: Lorsque je n'écris pas, c'est comme si
j'étais morte, in Le Monde, 9 avril 1976.
Bovenstaand artikel werd geschreven vóór de publikatie van Anankè (mei 1979, editions des
Femmes). Deze roman bevestigt inderdaad de hier voorgestelde ontwikkeling, zodat een
aantal van mijn kritische bemerkingen zeker onrechtvaardig zouden zijn t.o.v. dit laatste
werk.
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Afghanistan
‘Democratische’ revolutie en islamitische opstand
Louis P. Peronne
Lange tijd heeft alles meegewerkt om Afghanistan van de buitenwereld af te
sluiten. Een gebied van dorens, rotsblokken, steppen en winden, zonder een
uitweg naar zee. Gelegen op een hoogte van gemiddeld 1200 meter wordt het
land overheerst door Kabulistan, een formidabel fort van 50.000 vierkante
kilometer omringd door bergkammen van 3 tot 4000 meter. De godsdienst heeft
de Afghaanse bergbewoners en nomaden ertoe gebracht zich op te sluiten in
deze citadel van soennitische islam om slechte invloeden van buiten te ontwijken.
De grootmachten (Rusland en Groot-Brittannië) hadden het land in 1895 het
statuut van buffer-staat gegeven, zorgvuldig afgegrendeld door Lord Curzon
met de bedoeling het keizerrijk India te beschermen.
Op dit ogenblik hebben de communisten in Kabul de macht doordat ze de
democratische volkspartij (D.V.P.) naar voren geschoven hebben en zo is die
‘echte dijk waar tegenstrijdige ambities op stuk lopen’ verdwenen. Aan het eind
van de negentiende eeuw liet een waarnemer Lord Curzon ook zeggen: ‘Ik moet
er niet aan denken hoeveel Indiase soldaten we onder de wapenen zouden moeten
hebben... als de Russen toestemming zouden krijgen om tot aan Hindu Kush te
komen.’ De Russen zijn er en de Afghaanse kwestie staat opnieuw in de
belangstelling.
De statistische gegevens over Afghanistan (650.000 km2) zijn niet zo erg betrouwbaar.
Maar hun orde van grootte geeft in ieder geval een beeld van een niet te loochenen
werkelijkheid: ellende en onderontwikkeling.
Met zijn bevolking van 15 miljoen inwoners en een jaarlijks geboorteoverschot
van 2% behoort dit land tot de armsten van de wereld. In het begin van de jaren zestig
was het ritme van de toename van hun Bruto Nationaal Produkt gezakt beneden dat
van de inwoners. Sinds 1974 komt het er weer bovenuit. Het inkomen per hoofd
blijft even stationair, tussen
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de 80 en 100 dollars per jaar. Tachtig percent van de bevolking houdt zich bezig met
veeteelt, met handel in agrarische produkten en met handwerk; slechts 1% wordt
benut in de industrie, de bouw en het vervoer.

De tijd van gisting
De Afghaanse gemeenschap blijft een boerengemeenschap, erg traditiegebonden,
waar men onderscheid in rang bitter voelt. Aan de vooravond van de revolutie van
1978 waren er 600.000 gezinnen zonder een enkel stukje land en het merendeel van
hen die wel land hadden (1.800.000), waren uiteindelijk niets beter af, omdat 10 tot
12.000 gezinnen voor zichzelf 85% van het bebouwbaar land in bezit hadden
genomen. De anderen bleef om te overleven maar één weg open: zich in de schulden
steken bij de grootgrondbezitters. De leningen die nodig waren om zaaigoed te kopen
werden afgelost door de helft van de oogst in te leveren! En zonen erfden de schuld
van hun vaders! De corruptie heerste op alle niveaus van de regering en de ambtenarij.
De hongersnood van 1971-1972 deed nog eens fel uitkomen hoe onbetrouwbaar de
gouverneurs en de ambtenaren waren, die kans zagen geweldige winsten te maken
zowel op de voorraden die acht keer zo duur verkocht werden als ze waren ingekocht,
als op de hulp die van internationale zijde was gestuurd, vooral van de Verenigde
Staten.
Zeker, Afghanistan had koningen gekend die hervormingen wilden aanbrengen.
Maar die waren gestoten op georganiseerde belangen, op gebruiken en
geloofsopvattingen en hun pogingen om te moderniseren waren stuk gelopen in vaak
bloedige botsingen. Aman Allah (1919-1929) meende de situatie per decreet te
kunnen veranderen. Hij schafte de polygamie af en het dragen van de sluier door de
vrouwen. Hij wendde zich tot het buitenland om zijn land aan de duisternis te
ontrukken. Zijn onderdanen dwongen hem te vluchten en zijn opvolger kon alleen
een eind maken aan de onrust door de wet van de koran weer in te stellen. Veertig
jaar later bleven de conservatieve elementen in de maatschappij dezelfde macht
houden in een Afghaanse massa van 90-95% analfabeten1. De verwestersing kwam
niet merkbaar buiten bepaalde kringen van de hoofdstad. Het enige wat de grondwet
van 1964-deed, was op een feodaal systeem democratische instituties plakken die
niet werkten.

1

In 1974 was het maandsalaris van een universiteitsprofessor f 135,- en van een academicus
f 90.
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Paleisrevolutie
Op 18 juli 1973 maakten vijftig parachutisten en twee escadrons onder bevel van
kapitein Abdul-Kadar - een nationalistisch officier, die zijn opleiding had gehad in
de Sovjet-Unie - een eind aan de monarchie, maar hun opstand was slechts een
paleisrevolutie. De zwager van de koning, generaal Daud, een vroegere
minister-president, zag zich op grond van zijn bekendheid aan de macht gebracht.
Hij schafte de grondwet van 1964 af en vertrouwde het bestuur toe aan dertien, voor
het grootste deel burger, personen. Het ‘centraal comité van de Republiek’, de ziel
van de staatsgreep, was erin vertegenwoordigd met drie leden. De nieuwe ploeg
begon met grote legereenheden weer op sterkte te brengen. Het bevel daarover werd
opgedragen aan betrouwbare generaals die uit hun pensionering werden teruggeroepen,
of aan jonge kapiteins.
Daarna verliep de tijd zonder dat het voornemen van Daud om de regering te
baseren op ‘een echte en redelijke democratie’ ook maar een begin van
verwerkelijking kreeg. De voorrechten van de feodale heren werden ternauwernood
ingekrompen. Al had Daud dan een koning van zijn troon gestoten, hij had het
schandelijke regiem niet omvergeworpen en zijn eigen bestuur, dat sterk autoritair
was, liet zich niets gelegen liggen aan de meest fundamentele vrijheden.
Toch kwam het achter de façade van eeuwenoude stabiliteit tot conflicten tussen
aan de ene kant de traditionalistische feodalen, die het parlement beheersten en de
werkelijke macht in handen hadden, en aan de andere kant een elite van academici,
bankmensen en officieren die uit het buitenland waren teruggekomen, een elite die
openstond voor meer moderne opvattingen. In deze laatste groep, die lange tijd
geïnspireerd werd door het liberalisme, ontdekten sommigen het marxisme, vooral
in het Westen. Dat is vooral het geval met de twee voornaamste leiders van de huidige
regering. Deze nieuwe groepen werden zich tegelijkertijd bewust van hun waarde
en van hun... magere beloning. Bovendien moesten ze vaststellen dat de zeldzame
resultaten die in de industrie en in de landbouw bereikt werden, alleen ten goede
kwamen aan de eigenaars. Gebruik makend van de grote droogte van 1971-1972
vergrootten de grootgrondbezitters hun gebied nog en de ontevredenheid won veld.
Alles werkte mee tot het politiek ontwaken van Afghanistan, daarbij overigens niet
te vergeten de radio-uitzendingen die uit de Sovjet-Unie kwamen; die hadden de
bedoeling van de nabijgelegen sovjet republiek Tadjikistan een droombeeld op te
hangen. Een beeld dat de waarschuwingen van de Mollahs tegen de Sovjet-Unie,
‘waar men de echte islamieten vervolgt’, niet geheel konden
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wegnemen. Hoewel politieke partijen niet erkend werden, ontstonden er groeperingen
met een politiek karakter onder andere namen.

Politieke groeperingen
Aan de ene kant vormen de Islamitische Broeders (36.000 leden in 1974) de rechtse
oppositie. Zij beschuldigen Daud - die ze de bijnaam ‘de rode vorst’ geven - ervan
dat hij zich niet verzet tegen de dubbele invloed van de communisten en van de
Sovjet-Unie. Verantwoordelijk voor de stammenopstanden in 1974, voor het
vermoorden van officieren en politiemensen, zetten zij hun terroristische activiteiten
voort ondanks arrestaties, waaronder die van hun leider, Habitur Rahwan, die in 1974
wordt geëxecuteerd.
In het centrum staat de Progressieve Democratische Partij, opgericht in 1966 door
de toenmalige minister-president, Hachim Maiwandwal. De partij heeft de koning
en het hof gesteund. De stichter ervan wordt in oktober 1973 gearresteerd na de val
van de monarchie en sterft in de gevangenis. Andere personen die lid zijn van deze
partij, zullen in 1976 worden gearresteerd.
Links duiken verschillende organisaties op die onder invloed staan van het
marxisme. De geschiedenis van de Democratische Volkspartij (D.V.P.) gesticht in
1965, is voor een deel de geschiedenis van zijn strijd. Al in 1968 sticht ingenieur
Osman, die het ‘gevestigde communisme’ zijn slapheid verwijt, de beweging van de
Eeuwige Vlam (Sholai-Javped), maoïstisch georiënteerd. De invloed ervan blijft
zwak naast twee andere richtingen die aan het woord komen in kranten die er hun
naam aan geven: de Parcham (de Vlag) en de Khalq (het Volk). De eerste, zeer
pro-russisch, wordt geleid door Babrak en eist een landbouwhervorming, nationalisatie
en planificatie. Vooral aanwezig in Kabul heeft ze toch ook invloed in het noorden
en noordoosten van het land. Even dichtbij de Russen staat de tweede tak van de
D.V.P., die haar uitdrukking vindt in de Khalq. Zij is geboren uit een scheuring die
in 1967 teweeggebracht is door Taraki, de huidige minister-president. Het ledental
van beide richtingen, respectievelijk 3500 en 1500 leden in 1970, staat niet in
verhouding tot de belangrijkheid van de sociale lagen van de bevolking waarvan zij
de bewuste en georganiseerde weerklank beweren te zijn. Verder verzet de Khalq,
die verzoenender staat tegenover de regering, waaraan zij deelneemt, zich tegen de
Parcham in een verbeten strijd, waarvan de redenen
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en de omvang erg geheimzinnig zijn en waar de regering van generaal Daud niet
buiten zal kunnen blijven. De Parcham wordt in 1974 ontbonden en ontheven van
alle burgerlijke en militaire verantwoordelijkheden, juist op het moment dat er naar
het schijnt een verzoening van de twee richtingen bezegeld was (1973).

Buitenlandse steun
Een oude agrarische structuur die tot in de wortels onrechtvaardig is, een kleine
politieke klasse die zich als de vertolker van die structuur beschouwt en haar wil
redden, zijn niet de enige heersende kenmerken van de Afghaanse maatschappij. Een
derde element, dat al belangrijk was in de staatsgreep van 1973, is een weerslag van
de reeds lang bestaande ruzie die het tsaristische Rusland tegenover Groot-Brittannië
stelde. Het betreft de militaire en economische hulp die gedurende vijfentwintig jaar
de buitenlandse mogendheden - met aan het hoofd Rusland en de Verenigde Staten
- geven aan Afghanistan, eerst als koninkrijk en later als republiek.
Volgens een proces dat zich zal herhalen, profiteerde Rusland in het begin van
een toestand van rivaliteit tussen twee staten, waarvan de een, Pakistan, verbonden
was met de Verenigde Staten in het kader van het Centopact2.
Het niet eens met Kabul, dat Patsjunistan wilde bevrijden, dat Karachi in 1947
van de Engelsen had geërfd, weigerde Washington in 1953 het Afghaanse leger uit
te rusten. Daud, toen al minister-president, wendde zich toen tot de Sovjet-Unie, die
positief reageerde. En dat was het begin van een militaire hulp die bijna exclusief
zou worden. In 1973 schat men het aantal sovjet adviseurs in het Afghaanse leger
op 5 tot 600. Reeds Kroesjtsjov had bovendien economische hulp van zijn land
aangeboden, waarvan de vruchten spectaculair waren, al hebben ze geen merkbare
wijzigingen gebracht in de bestaansverhoudingen van de Afghanen. De Russen
bestraten Kabul, bouwen de silo's die men al van ver kan zien, asfalteren de wegen
die leiden van Centraal Azië naar de Indische Oceaan, waar de tsaren en hun opvolgers
al altijd van gedroomd hadden. Zij stellen een eerste vijfjarenplan op, daarna een
tweede en een derde. Zij installeren zich in het ministerie van Industrie en van de
Mijnen, zij ontdekken gas.

2

Central Treaty Organization, in 1955 gesloten tussen Turkije, Irak, Groot-Brittannië, Iran
en Pakistan. Irak is in 1959 uitgetreden. Dit verdrag van verdediging en wederzijdse hulp
wordt in stand gehouden met de actieve hulp van de Verenigde Staten.
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Tussen 1966 en 1971 loopt het deel van de sovjet hulp in de totale hulp die
Afghanistan ontvangt, op van 54 tot 72%.
Hoewel ze hun militaire hulp hadden geweigerd, wilden de Verenigde Staten het
daarbij niet laten en zij hebben leningen en giften aangeboden. Daarna zijn andere
westerse landen gekomen, vooral de Bondsrepubliek. Tenslotte heeft China niet
lijdelijk willen toezien, integendeel.
Welke prijs moet Afghanistan betalen voor deze hulp? Die van een heel grote
afhankelijkheid van het buitenland. De financiering van het plan 1972-1977 hing
voor 45% af van buitenlandse hulp. Ook al liet de verdeling van de kredieten het
overwicht van de Sovjet-Unie zien met 100 miljoen dollars, de andere bronnen samen
gingen nog boven dit bedrag uit3. Juist toen, in 1973, werd 30 miljoen dollar, ofwel
een derde van de export van Afghanistan, besteed om deze buitenlandse schuld te
voldoen en de Sovjet-Unie nam om zich schadeloos te stellen tweederde van het
Afghaanse gas!
Was Afghanistan tegen deze prijs ontwaakt tot het moderne leven? Er was
vooruitgang geboekt. Maar die werd geplakt op een land zonder modern
bestuursapparaat, zonder technici, zonder specialisten en de schok die men onderging,
bracht vaak bittere commentaren van de meest verlichte Afghanen. ‘De vreemdelingen
hebben, door ons injecties te geven met de drugs van hun leningen, door onze
ontwikkelingsprojecten te hand te nemen... door uitgaven te doen die absoluut niet
nodig waren, ons verdoofd en ons gebracht tot de crisis waarin we nu verkeren’4.
Deze opvatting maakt abstractie van de fouten van de Afghanen die, dat moet men
goed begrijpen, zelf om deze ‘drugs’ hebben gevraagd, waarvan de som tussen 1963
en 1970 was opgelopen tot 1 miljard dollar! Maar dit oordeel laat ook een ander
aspect van deze hulpverlening buiten beschouwing: de politieke invloed van de
talrijke buitenlandse adviseurs en de betrekkingen die zij hebben aangeknoopt met
Afghanen. De Sovjet-Unie had in feite het monopolie verworven van de
officiersopleiding, van de wapenleveranties en van de militaire experts die bij het
Afghaanse leger gedetacheerd waren. De invloed daarvan was zo groot dat volgens
de meeste waarnemers de eliminatie van de laatste aanhangers van de Parcham in
1974, die toch leden van de regering waren, niet mogelijk geweest zou zijn zonder
de toestemming van de Russische ambassade. Toch kan de

3
4

De Verenigde Staten, 56 miljoen; de Bondsrepubliek 36; de Wereldbank 53,- om alleen maar
de belangrijkste te noemen.
G. Etienne L'Afghanistan et les aleas de la coopération, P.U.F. 1970, p. 229.
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werkelijkheid ook anders geweest zijn. Zou Daud, een Patsjun en overtuigd nationalist,
na eerst de Sovjet-Unie en haar plannen gesteund te hebben, niet dezelfde angst
hebben kunnen ondervinden die de monarchie begon te voelen? Probeerde hij niet,
door de rivaliteit tussen Parcham en Khalq uit te spelen, deze al te sterke
communistische invloed terug te dringen?

Vervolging van Communisten
Deze gerichtheid van president Daud werd duidelijker toen hij in maart 1977 zich
ontdeed van de laatste hoge linkse functionarissen, een stap die een nieuwe
samensmelting van de twee richtingen van de democratische volkspartij teweeg
bracht. Hebben de Afghaanse communisten van dat ogenblik af het plan opgevat
Daud omver te werpen, waarvan de impopulariteit groeide naarmate het duidelijker
werd dat hij geen enkele belofte die hij gedaan had, hield of zou houden?
Het ontslag van hoge functionarissen, waaronder de zoon van de president en
generaals, de algemene vijandigheid jegens de minister van Financiën, een man uit
de directe omgeving van Daud, lieten iets vermoeden. De moord op de minister van
het Plan, Khoram (16 november 1977) bracht de regering ertoe hard op te treden,
maar deze keer tegen rechts: vijftig leden of sympathisanten van de islamitische
Broeders worden gearresteerd. Op 17 april wordt Mir Ghulam Khaibur, geestelijke
vader van de linkse oppositie, op zijn beurt gedood. De arrestatie van de voornaamste
leiders van de D.V.P. zal het sein geven tot de staatsgreep. Parcham en Khalq, die
nog konden rekenen op een groot aantal officieren dat zijn opleiding in de Sovjet-Unie
had gekregen, dachten ongetwijfeld dat de tijd van dat ogenblik af in hun nadeel zou
werken.
In de nacht van 27 op 28 april doet de regering een beroep op het leger om een
procommunistische manifestatie tegen te gaan, maar de tanks draaien hun kanonnen
om tegen het paleis van de President. Daud en zijn broer en meerdere ministers
worden in de loop van de nacht gedood. Als het licht wordt, blijkt de staatsgreep
geslaagd te zijn. De organisatoren ervan waren kolonel Abdul-Kader - uiteindelijk
een recidivist, van januari tot september 1977 het leger uitgezet als te sterk prorussisch
- en majoor Askam Watanjar. Eerlijk gezegd is het niet onmogelijk dat deze officieren,
waarvan de een tot de Parcham en de ander tot de Khalq behoorde, de
procommunistische manifestatie hebben ‘uitgedacht’ om het opstellen van militair
potentieel voor het paleis van Daud te rechtvaardigen. Dat is een

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

72
eerste mysterie. Andere zijn er met betrekking tot het verloop van de gebeurtenissen
die gaan volgen en met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het een en ander.

Raadsels rond machtsovername
Een eerste constatering dringt zich op. Alle burgers en militairen die deelgenomen
hebben aan de staatsgreep, zijn leden van een van de twee takken van de D.V.P.
Tweede constatering: generaal Kader heeft in de nacht van 27 op 28 april het woord
gevoerd in naam van een militair revolutionair comité. Derde constatering: reeds op
30 april wordt Taraki, de leider van de Khalq, voorzitter en het comité wordt alleen
maar revolutionair. Hebben de militairen met tegenzin plaats gemaakt voor de burgers?
Er zijn aanwijzingen die dit doen vermoeden. Of hebben de leiders van hun partij,
toen ze bevrijd waren uit de gevangenis, volgens een tevoren gemaakte afspraak aan
hen de plaats gelaten? Afgaande op de verklaringen van Taraki voor de radio, op 18
mei, en die van Hafizollah Amin, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en
toekomstige sterke man, in een interview in Havanna op 21 mei, zou het tweede het
geval zijn geweest. Men zou bijna geneigd zijn het met die zelfde Amin eens te zijn
dat ‘de Afghanen een nieuwe vorm te zien hebben gegeven van greep naar de macht
door de arbeidersklassen’ (20 juni).
Deze bewering moet op de volgende manier vertaald worden: de Afghaanse
‘communisten’ hebben zorgvuldig en al heel lang cellen gevormd in militaire
eenheden, de militairen gebruiken hun wapens, breken alle tegenstand en brengen
de leiders van de partij weer aan de macht. In plaats van een voorhoede te bewapenen
kan men beter het hele leger inpalmen! In deze theorie wordt als postulaat gesteld
dat de onderdrukten door de communisten worden vertegenwoordigd. Is dat niet de
zwakste schakel in de hele redenering? Inderdaad bedroeg volgens zeggen van Taraki
zelf het ledenaantal van de D.V.P. op het moment van de staatsgreep niet meer dan
enkele duizenden, met 50.000 sympathisanten.
De tweede grote vraag die zich stelt naar aanleiding van de staatsgreep, heeft
betrekking op eventuele verwikkelingen van buiten, d.w.z. van de kant van de
Sovjet-Unie, of ter plaatse, van haar adviseurs. Ongetwijfeld heeft Taraki enige dagen
na de machtsovername gezegd dat de staatsgreep ‘het uitvloeisel was van de directe
wil van het volk zonder de minste inmenging van buitenaf.’ En het agentschap Tass,
dat dit commentaar op 6 mei publiceert, valt uit tegen de ‘laster van de kant van het
westen’ met
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betrekking tot deze zaak. Ondanks dat blijft de vraag staan. Het lijkt helemaal niet
waarschijnlijk dat de Russen verrast waren. Zijn ze op de hoogte gebracht? Wanneer?
Hebben ze toen hun hulp aangeboden? De snelheid waarmee ze het nieuwe regiem
hebben erkend, wijst op zeer nauwe banden die bestonden tussen hen en de Afghaanse
‘communisten’. Maar we komen niet verder dan veronderstellingen. Het meest
waarschijnlijk lijkt het volgende: de Russen waren op de hoogte gebracht, maar ze
hebben aan de Afghanen de verantwoordelijkheid gelaten voor de beslissing. Op die
manier waren ze gereed om te hulp te komen als de zaak slaagde of niets te doen als
ze mislukte. Deze veronderstelling staat niet zo ver af van die van Peking, dat ook
al op 8 mei de nieuwe machthebbers erkende.

Zuiveringen
De republiek, die uitgeroepen is op 30 april 1978, noemt zich democratisch. Het
betekent dat Afghanistan een staat wordt met één partij, waarvan de leiders overigens
ontkennen dat ze communistisch is: ‘Er heeft nooit een communistische partij bestaan
in Afghanistan en die bestaat ook nu niet,’ verklaart de minister van Inlichtingen aan
de Kabul Times op 5 mei. Het is een burgerregering: slechts 5 militairen behoren tot
het revolutionaire comité van 48 leden en slechts 3 van de 19 ministers zijn militair.
Nauwelijks is de macht gegrepen en in feite toevertrouwd aan Taraki, die in zich
de functies verenigt van voorzitter van het revolutionaire comité, secretaris-generaal
van de D.V.P., minister-president en opperbevelhebber van de strijdkrachten, of de
tijd van de opruiming breekt aan. Na de 2 tot 3000 gemakkelijk uitgevoerde executies
en een serieuze zuivering van het bestuursapparaat, na de arrestatie van officieren
in juni 1978 is er slechts een uitspraak van Taraki voor nodig om deze zuiveringen
te rechtvaardigen. Indien er groepen bestaan buiten de D.V.P., de enige woordvoerder
van de arbeidersklasse, kan het alleen maar gaan om vijanden van het volk die de
revolutie vijandig gezind zijn’. Daarna is het de beurt aan al de voornaamste leiders
van de Parcham, waarvan Taraki en de mensen van de Khalq in drie etappes de
uitschakeling aanpakken. De eerste stap wordt in juni gezet. Die stuurt Babrak en
vijf andere mensen van de Parcham naar ambassades, Praag, Washington enz. Alleen
overgebleven als vice-ministerpresident toont Amin zich als tweede man van het
regiem. Majoor Watanjar, medeorganisator van de staatsgreep met Abdul-
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Kader, wordt minister van Binnenlandse Zaken. In augustus slaat het uur voor generaal
Abdul-Kader. Hij, organisator van twee staatsgrepen, is een van die verraders
geworden waarvan de pers op 20 augustus de samenzwering aan het licht brengt.
Met hem worden twee andere ministers - van het Plan en van de Openbare Werken
- gearresteerd als ‘samenzweerders en verraders van de zaak’. De derde fase is de
terugroeping van de ambassadeurs naar Kabul. Hun confrontatie met generaal Kader
was, naar men meent, geënsceneerd. De pers publiceert de bekentenissen van de
generaal en van zijn medeplichtigen van de Parcham. Zij kondigt aan dat ze binnen
korte tijd voor revolutionaire rechtbanken zullen worden geleid. Daarna hoort men
niets meer van hun lot. De ambassadeurs vluchten naar het Westen. Was dit het einde
van de Parcham, waar Taraki en zijn tweede man over hadden gezegevierd? In ieder
geval, wanneer op 19 augustus de Russen via de Pravda de inlichtingen van het
politieke bureau van de D.V.P. overnemen dat ‘de contrarevolutionaire activiteiten
van de volksvijandige krachten onder controle gebracht zijn’, stellen zij dat Taraki
hun volle steun heeft.

Plannen en problemen
Reeds op 5 mei hadden zij door middel van een boodschap van Leonid Brezjnev
uitdrukking gegeven aan ‘hun vaste overtuiging dat duurzame relaties van vruchtbare
en veelzijdige samenwerking zich zouden gaan ontwikkelen’ tussen de Sovjet-Unie
en de nieuwe Republiek. Op deze boodschap had Taraki geantwoord met het
uitspreken van de wil om ‘de betrekkingen te verstevigen’ op alle gebieden met ‘de
Sovjet-Unie, de eerste staat van de arbeiders’. In een paar weken tijd werden meer
dan vijftien contracten getekend, die 29 miljoen roebel betroffen, en de Afghaanse
pers gaf er een uitgebreide en gekleurde ruchtbaarheid aan. Ongetwijfeld ging het
eenvoudigweg om het gedeeltelijk besteden van het krediet van 300 miljoen roebel
dat Moskou in 1975 aan het vorige regiem verleende. Maar het ging wel gepaard
met een sterke verandering in de aard van de verhoudingen. Het Russische tijdschrift
Za Roubejom kon schrijven zonder tegenspraak te hoeven vrezen: ‘Nu een
democratische revolutie (in Afghanistan) gelukt is... zijn de Russisch-Afghaanse
banden op een kwalitatief hoger plan gebracht’.
Hoewel het verzekerd is van zijn macht over de partij en sterk door de steun van
de Sovjet-Unie, stoot het team van Taraki toch sinds de herfst
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van 1978 op ontzaglijke moeilijkheden. Doordat die moeilijkheden steeds groter
worden, maken zij een beroep op de Russen hoe langer hoe noodzakelijker en voeren
zij de spanning gevaarlijk op tussen Kabul en zijn naaste buren, een spanning die al
spoedig ook de westelijke landen verontrust, met name de Verenigde Staten.
Na zich spoedig geïnstalleerd te hebben in het koninklijke paleis, dat omgedoopt
is in Huis van het Volk, trachten de nieuwe machthebbers tegemoet te komen aan
de wensen van het volk. Hun ‘beginselen van revolutionaire activiteit’, door Taraki
voor de radio voorgelezen op 10 mei, zijn een program dat als kernpunten heeft
onderwijs, landbouw en industrie. Onder de aangekondigde maatregelen, bedoeld
om het regiem populair te maken, treft men aan: vermindering van de indirecte en
vermeerdering van de directe belastingen, kwijtschelding van de schulden, gratis
verplicht onderwijs, eerbiediging van de moedertalen van de verschillende stammen
en nationaliteiten en, in het kort, de aankondiging van een echte landbouwhervorming.
Toch heeft de D.V.P., die zich beschouwt als de woordvoerder van de volksmassa's
en zegt dat zij kan rekenen op de steun van 98% van de bevolking, een aantal punten
ernstig onderschat: de plaatselijke eigengeaardheden (men telt meer dan tien etnische
minderheden)5 de godsdienstige oppositie en de kracht van het nationaal gevoel. Er
zijn heel wat Afghanen die niet bereid zijn om hetzij een sterk centraal gezag, hetzij
een ideologie die ze atheïstisch vinden, hetzij de Russen te accepteren. Versterken
de verhalen die de ronde doen over volksgroepen die uit Rusland naar Afghanistan
gevlucht zijn in de jaren twintig omwille van de knevelarijen die toen werden bedreven
door het bolsjewistisch gezag, of later, in de jaren dertig, verhalen over het uitmoorden
van Turkmeense volksgroepen op bevel van Stalin, niet nog meer de wil om te
vechten, desnoods gewapender hand, tegen het communistisch regiem en zijn
bondgenoten?

Toenemende onrust
Al in juni 1978 spreekt men van een ‘Front der verlossing’, waarin meerdere
islamitische groeperingen opnieuw samengekomen zijn. Uit vrees dat ze uitgezogen
worden, houden de boeren zich stil tegenover de plan-

5

Naast de Patchum meerderheid (8 tot 10 miljoen) zijn de belangrijkste minderheden de
Hazaras, de Uzberks, de Tadjiks, de Balutchi's. Men dient op te merken dat de Khalq recruteert
onder de Patchun en de Parcham onder de Tadjiks.
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nen tot landbouwhervorming. De eerste confrontaties hebben plaats in de dorpen die
dichtbij Pakistan gelegen zijn (in de provincies Nuristan en Paktya). Van de kant van
de regering worden artillerie en vliegtuigen ingezet. Moet men nu geloven aan de
overwinningscommuniqués van de rebellen of zich houden aan de verklaringen van
de autoriteiten, die de gebeurtenissen willen bagatelliseren, opgeblazen, zoals ze
zeggen, door de ‘vijanden van de revolutie’? In de daaropvolgende maanden wordt
elke twijfel weggenomen, terwijl de steun van de Russen elke uitbreiding van de
rebellie volgt (of voorafgaat?) en Taraki het nodig vindt te verklaren dat ‘Afghanistan
geen Russische kolonie is geworden’ (januari 1979). Ondanks de winter vinden er
incidenten plaats in hoe langer hoe meer provincies en de ernst ervan neemt toe. De
weerspannigheid, eerst beperkt tot de streken die grenzen aan Pakistan en in het
noord-oosten (de provincies Paktya, Kunar, Takhar, Badakhshan, enz.) bereikt begin
1979 enkele centrale provincies (Bamian en Parwan) en later, in het voorjaar, de
provincies van het westen (Ghor en Harat). Van het platteland slaan de moeilijkheden
spoedig over op de steden. In Harat, de tweede stad van het land, duren de gevechten
van 15 tot 19 maart en de stad wordt pas na harde gevechten heroverd door de
strijdkrachten van de regering. In juni schat men dat er in 15 van de 29 provincies
onlusten zijn.
Maar wat erger is, de onrust schijnt zich uit te breiden tot het leger. Volgens
verschillende bronnen zou in april-mei een tankbrigade overgegaan zijn naar de
opstandelingen in de streek van Jalalabad, terwijl er incidenten plaats hebben in de
buurt van Kabul en er in de hoofdstad zelf een demonstratie plaats vindt voor de
gevangenis waar de politieke gevangenen zaten (14.000?). In mei krijgen de
partijleden verlof om wapens te dragen. De rebellen, die zich eerst georganiseerd
hadden in verschillende groepen, slagen er, niet zonder moeilijkheden, in om dichter
tot elkaar te komen en een begin van coördinatie te verzekeren tussen hun
verschillende acties. Een belangrijke stap in deze richting wordt gezet op 11 maart
1979, als twee van de machtigste islamitische groeperingen zich verenigen in een
‘Nationaal Afghaans bevrijdingsfront’ en tot een algemene opstand oproepen (12
maart).

Sovjet-Unie versterkt regiem
Tegenover deze opstandige bewegingen die strijden in naam van de islam, neemt de
regering de klassieke middelen te baat. Op de onderdrukking en de zuivering van de
eerste weken volgt de instelling van een volksvier-
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schaar onder de verantwoordelijkheid van een ‘comité ter verdediging van de
revolutie’ (januari 1979) en de arrestaties nemen toe. Met de uitbreiding van de
opstand kan men niet meer volstaan met ‘de massa's de kennis van de politieke
problemen bij te brengen’ en wordt er een ‘Hoge Raad ter verdediging van het
Vaderland’ ingesteld (april), terwijl Amin, de sterke man, tot minister-president
wordt benoemd. In mei belooft de regering amnestie aan de opstandelingen die de
wapens neerleggen.
Hoewel ze proberen hun gezag te versterken met eigen Afghaanse middelen,
wenden de leiders zich toch meer en meer tot de Sovjet-Unie. Het gelijklopen van
de standpunten in de buitenlandse politiek, dat al sterk was vanaf het begin van het
regiem, wijst in de richting van een volledig in de pas lopen van Kabul met Moskou6.
Deze afhankelijkheid blijkt nog meer op het militaire vlak. In het verdrag van
vriendschap, samenwerking en goede nabuurschap dat op 5 december gesloten werd
tussen Rusland en Afghanistan, geeft art. 4 met betrekking tot de militaire
samenwerking aan dat die ontwikkeld zal worden ‘in het belang van een versterking
van de kracht van wederzijdse verdediging’ en inlichtingen hierover ontbreken niet.
Hoewel ze moeilijk tot in details zijn te verifiëren, gaan ze allemaal in de richting
van een toename van de Russische tegenwoordigheid in Afghaanse militaire eenheden.
Herhaaldelijk is er zelfs sprake van de dood van militaire adviseurs in gevechten.
Op het gebied van uitrusting wordt de hulp ook voortdurend groter en de levering
ervan wordt, begonnen in maart bij de gevechten om Harat, onder andere zeker
gesteld door een luchtbrug. Grote helikopters, gevechtshelikopters, lichte tanks,
geblindeerde transportvoertuigen worden geleverd aan de Afghaanse strijdkrachten.
De overeenkomst met de verwikkelingen waarin de Amerikanen verzeild geraakt
zijn in Vietnam, dringt zich aan meer dan een waarnemer op. Begin juni, voor de
uitbreiding van de Islam opstand, vraagt men zich af: maken de Russen zich gereed
om nog directer tussenbeide te komen? De vraag wordt nog dringender, nu, wat Amin
betreft, ‘de betrekkingen met de Sovjet-Unie hun volmaaktheid hebben bereikt’ en
‘er geen enkel bezwaar tegen bestaat Russische hulp in te roepen als dat nodig mocht
zijn’7.

6

7

Bij wijze van voorbeeld kan men de snelle erkenning aanhalen door Kabul van de regering
die in Phnom Penh door de Vietnamezen geïnstalleerd werd in januari 1979, of nog
recentelijker, de steun van Afghanistan aan het Sovjet plan voor een collectief veiligheidspact
in Azië (art. 8 van het Russisch-Afghaans verdrag van 5 september 1978, terwijl Vietnam
er nog niet zijn goedkeuring aan gegeven had.
Persconferentie van 2 mei, antwoord aan de correspondent van de Washington Post.
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Vooral islamitisch verzet
Afghanistan is dus op het ogenblik een heel eind verwijderd van de niet-gebondenheid,
die de leiders van Kabul officieel aanhangen. Daarom zijn de betrekkelijk goede
betrekkingen die het regiem in het begin aangegaan was met zijn buurlanden en met
westerse mogendheden, heel precair aan het worden.
Islamabad bv., hoewel ongerust over de opwinding in de streek van Patha, heeft
zijn banden met Kabul willen tonen. Ondanks zijn pessimisme is generaal
Zia-ul-Khan, staatshoofd van Pakistan, 9 september te Pagham in Afghanistan geland
om er Taraki te ontmoeten, die hem ‘met vreugde’ heeft ontvangen. Heel discreet
heeft het Pakistaanse staatshoofd de kwestie van de Pathaanse vluchtelingen niet
aangeroerd. Wel had Kabul enkele dagen tevoren aangeboden het probleem van de
territoriale aanspraken van Afghanistan op Pasjunistan in vreedzame onderhandelingen
te bespreken. Van de kant van Teheran bleef een zelfde houding van goodwill beperkt
tot de eerste daden van Kabul, terwijl andere nabuurlanden een soortgelijke taal
gebruikten. Ondanks enige bezwaren heeft de minister van Buitenlandse Zaken van
India een tweedaags bezoek gebracht aan Kabul in september 1978. Iedereen, de
westelijke mogendheden inbegrepen, scheen dus aan de leiders in Kabul de zorg
over te laten hun houding zelf te bepalen. De buitenlandse hulp was doorgegaan en
tot eind 1978 waren de voornaamste gevers niet alleen hun verplichtingen nagekomen,
maar ze leken ook bereid nieuwe op zich te nemen. De regering van Kabul, zo dicht
aangeleund tegen de Russen, was op weg zich te doen ‘accepteren’, ondanks haar
niet-gebondenheid, die meer leek op die van Hanoi dan op die van Belgrado. Alleen
China verborg zijn wantrouwen niet.
De opstand der islamieten, gestimuleerd door de Iraanse islamitische revolutie en
het toenemen van de inmenging der Russen, ging de loop der dingen wijzigen. 27
maart 1979 valt Amin uit tegen ‘de vijanden van de revolutie, die gesteund worden
door het imperialisme en de krachten van uiterst links’8.
Soortgelijk is de kop in de Pravda van 29 maart: ‘Een complot tegen het volk van
Afghanistan’. Met voorbijgaan van de rol van Pakistan, dat niets anders deed dan
zijn grondgebied aan de opstandelingen ter beschikking stellen, heeft de sovjet krant
het tegen ‘het subversieve gestook van de

8

Met uiterst links worden ongetwijfeld de aanhangers van de ‘eeuwige vlam’ bedoeld, die zo
niet de steun dan toch de sympathie van China hebben.
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Afghaanse reactie en zijn buitenlandse beschermers’. Alleen Washington en het
Amerikaanse imperialisme worden met name genoemd. Maar als de opstandelingen
meer succes hebben, worden Iran en Pakistan steeds minder gespaard.
Waarschuwingen worden gericht aan het adres van China.
Uiteraard hebben de naburige hoofdsteden elke tussenkomst geloochend en doen
dat nog; het lijkt de facto ook meer het werk te zijn van groepen of enkelingen, eerder
dan van de Iraanse of Pakistaanse regeringen. Men lette vooral op de reactie van de
Verenigde Staten. Na de dood van hun ambassadeur, die gegijzeld was door een
groep rebellen en gedood werd door de Afghaanse politie bij een aanval, naar het
schijnt op aanraden van de Russen (15 februari 1979), hebben de Amerikanen hun
hulp verminderd. De woordvoerder van het Witte Huis verwierp ‘de aantijgingen
van de Afghanen en de Russen als verdraaide waarheden’ en president Carter toonde
zich bezorgd over ‘de buitensporige rol die de Russen kunnen spelen door te trachten
zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van het land’.

Het dilemma
Loopt de kwestie Afghanistan gevaar uit te monden in een confrontatie tussen
Washington en Moskou? Dat de leiders in Kabul zich op dit ogenblik trachten te
handhaven met alle mogelijke middelen, is zeker. Maar dat kon wel eens het enige
zijn dat zeker is in een situatie die juist door de verwarring gevaarlijk wordt. Wat
denken de Russen en wat zullen ze doen? Zij zullen zich ongetwijfeld heel goed
afvragen of de analyse die hun vrienden van de D.V.P. hadden gemaakt aan de
vooravond van de staatsgreep van 27-28 april, wel juist is geweest. Hebben zij niet,
opgeleid als ze zijn in het Westen, geprobeerd een ‘historische wegverkorting’ te
nemen en die ook door hen te laten nemen? Kunnen zij een excuus vinden in de
werkelijk heel onverwacht opduikende Iraanse islamitische revolutie? Denkt Moskou
erover een beroep te doen op een ander team, dat van de Parcham van Babrak, de
oud-ambassadeur in Tsjechoslovakije, aan wie de leiders zelfs op dit ogenblik nog
gunsten bewijzen? Ook al zouden zij deze mogelijkheid op het oog hebben, de Russen
zijn er zich zeker van bewust dat dit de gegevens van het probleem niet zou
veranderen.
Vastgelopen in het moeras Afghanistan staat de Sovjet-Unie de facto voor een
alternatief:
- De leiders van de Parcham aan hun lot overlaten? Er is maar één
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precedent dat Rusland een regiem dat het geheel toegewijd was, in de steek heeft
gelaten: aan zijn eigen grenzen de Republiek Azerbaidjan, waarvan het Iraanse leger
in 1946 de leiders uitmoordde. Maar in die tijd vormde het reveil van de islam en de
politieke vertaling daarvan geen enkel gevaar voor het gebied, terwijl op dit ogenblik
ze hun invloed doen voelen tot in het hart van Russisch Centraal-Azië.
- Het gezag ter plaatse steunen? Dat zou een ‘Vietnam’ procedure kunnen zijn,
met inbegrip van alle risico's van erin weg te zinken en het risico dat de solidariteit
van de islamitische sovjet burgers met de gelovigen in Afghanistan, Iran of Pakistan
versterkt wordt.
Ondanks herhaalde en zeer duidelijke verklaringen staat Moskou voor een keuze.
Men is in het Kremlin zeker niet vergeten dat ‘de feiten koppig’ zijn (Lenin) en dat
al beroemt Amin zich thans op de Oktoberrevolutie, de Mollahs en de islamitische
Broeders op het ogenblik dichter bij het Afghaanse volk staan dan de democratische
volkspartij. In de traditie van zijn heel langdurige en heel bloedige gevechten tegen
Groot-Brittannië heeft het Afghaanse volk de strijd weer opgevat, deze keer tegen
een atheïstische macht. Kunnen de strijdkrachten van de opstand, zonder enige steun
van buiten en heel slecht uitgerust, het uiteindelijk winnen? Zolang het Afghaanse
leger, 150.000 man sterk, trouw blijft, zal het gezag ter plaatse niet bedreigd worden
en zal de hulp van de Russen niet ontbreken. Maar als het leger zou wankelen, dan
zouden de Russen aarzelen om hun strijdkrachten rechtstreeks in te zetten. Maar wie
weet of Moskou vindt dat de Sovjet-Unie, ‘de belangrijkste socialistische staat’, een
les moet trekken uit de nederlaag van ‘het Amerikaanse imperialisme’ in Vietnam?
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Forum
Spanje kijkt terug op de burgeroorlog
Van 19 tot en met 21 april jl. is in Barcelona een Internationale Conferentie over de
Spaanse Burgeroorlog (Coloquio Internacional sobre la Guerra Civil de España)
gehouden, georganiseerd door het Centro de Estudios Históricos Internacionales van
de Universiteit aldaar. Men kan zich voorstellen wat het betekent voor het eerst sinds
de dood van Franco, op 20 november 1975, een congres over dit thema op Spaanse
grond te houden. Wat niet wil zeggen, dat daar nog niet over gesproken was sinds
genoemde datum, want op 29 november 1976 had Hugh Thomas de Spaanse vertaling
van zijn studie -waarover straks nog- in Madrid al publiekelijk ingeleid met een korte
verklaring.
Het convocaat voor de conferentie was gesteld in het Catalaans, Spaans, Frans en
Engels en de voertaal was dan ook het Catalaans, terwijl de mogelijkheid aanwezig
was zich via een klein draagbaar ontvangertje aan te sluiten op een van de
simultaanvertalingen in het Spaans en de andere twee talen. De conferentie was
openbaar en werd door zeer veel belangstellenden bijgewoond, zowel door studenten
als door mensen die zo van de straat binnengelopen leken te zijn en wat onwennig,
maar toch met een duidelijke mate van zelfverzekerdheid in een dergelijke vreemde
omgeving binnenkwamen. Dat de voertaal Catalaans was, is te begrijpen nu de
Catalanen eindelijk hun eigen taal weer vrijelijk in alle omstandigheden, gedrukt of
gesproken, mogen gebruiken, maar misschien toch wat minder praktisch voor de
vele aanwezige Spanjaarden die geen Catalaans kenden. Opvallend was de
overwegend jeugdige leeftijd bij de sprekers zowel als bij het gehoor.
De organisatie was niet ideaal, wat bepaald niet gebruikelijk is voor Catalanen. Wel
werd op de ochtend dat het congres begon aan ieder die daarvoor interesse had een
stapel teksten van de te houden lezingen uitgedeeld, maar een deelnemerslijst, met
adressen waar de mensen in de stad verbleven, was er niet en er waren nogal wat
buitenlanders en Spanjaarden uit het buitenland. De eerste dag werden de lezingen
gehouden in één enkele, weliswaar grote zaal, waar ongeveer vier tot vijfhonderd
mensen in konden, maar ter plaatse hoorden de sprekers dat hun lezingen geen half
uur konden duren, maar een kwartier en bij hoge uitzondering twintig minuten. Dat
gaf direct moeilijkheden: sommigen probeerden stante pede hun tekst al lezend te
bekorten, met een meestal desastreus effect, anderen produceerden hun tekst in zo'n
onmogelijk tempo dat ze om de paar zinnen struikelden over hun eigen snelheid. De
tweede dag kwam er een lokaal bij, maar het consigne bleef: een kwartier. En wat
het ergste was: door het grote aantal sprekers dat er was en de behoefte ze allemaal
aan het woord te laten komen, was er na de lezingen geen tijd voor discussie. Aan
het einde van de middag was er een onbepaalde tijd uitgetrokken voor getuigenissen
van mensen die bepaalde facetten van de oorlog hadden meegemaakt en meenden
dat die onbekend of onvoldoende bekend waren of tot nu toe niet op hun juiste waarde
waren beoordeeld. Het Gemeentelijk Historisch Instituut had een tentoonstelling van
do-
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cumenten over de Burgeroorlog georganiseerd en er werd ook een documentaire
gedraaid. Tijdens het congres was er ook een speciale bespreking voor archivarissen
en bibliothecarissen die werkzaam waren op het gebied van de contemporaine
geschiedenis van Spanje.
Voor de conferentie waren ook uitgenodigd de zwager van Franco, eens Minister
van Buitenlandse Zaken en hoofd van de Falange, Ramón Serrano Suñer, en de
militaire historici uit het nationalistische kamp, de kolonels José Manuel Martinez
Bande en Jesùs Salas Larrazàbal, die beiden aanwezig waren.
Vanaf de opening van het congres wees de leiding erop dat het niet de bedoeling was
de Burgeroorlog opnieuw te beginnen en dat er rust en evenwicht gevraagd werd om
als historici met vrucht over het onderwerp te spreken. Hoewel de passie duidelijk
aanwezig was en steeds onder de oppervlakte gloeide, is de congresleiding er in
geslaagd deze sfeer van sereniteit vanaf het begin te handhaven (al moest dat wel
eens door een spreker te onderbreken en te verzoeken zich bezig te houden met
geschiedenis en niet met persoonlijke agressiviteit).
Het congres werd geopend met een plenaire zitting en lezing van Pierre Broué, samen
met Emile Témime schrijver van de eerste belangrijke poging een totaaloverzicht
van de Burgeroorlog te geven; hun werk La Révolution et la Guerre d'Espagne,
geschreven vanuit een duidelijk met de anarchisten sympathiserend standpunt,
verscheen in 1961 in Parijs, in 1962 in Spaanse vertaling in Mexico (herdruk 1971)
en in 1971 in het Engels bij Faber & Faber in Londen. Onder de titel Les organes de
pouvoir révolutionnaire: essai méthodologique presenteerde hij op heldere en zeer
systematische wijze een poging een vergelijking te maken tussen de ‘comités de
gobierno’ in het republikeinse kamp tijdens de Burgeroorlog, de soviets uit de
Russische Revolutie en de arbeiders- en soldatenraden uit het Duitsland van
1918-1919. De bedoeling daarvan was te komen tot een evaluatie van hun
betrekkingen met hun mandaatgevers, kiezers, partijen of syndicaten; hun verhouding
tot de niet-arbeiderspartijen; hun relatie tot de vroegere autoriteiten en die tot de
revolutionaire bewegingen van land- en fabrieksarbeiders en, ten slotte, van de
geografische begrenzing van hun invloedssfeer. Een voortreffelijke lezing, die toch
weerstand bleek op te roepen. Zo verweet o.a. Aldo Garosci, schrijver van het bekende
Gli intellettuatli e la Guerra di Spagna (Turijn, 1959), hem te weinig rekening te
hebben gehouden met de invloed van de intellectuelen op de gebeurtenissen, en
professor Carlos Rama, wiens in 1960 in Mexico verschenen boek La crisis española
del siglo XX in 1976 een derde druk zag, dat hij propaganda maakte voor de
communisten.
Aan het begin van de tweede dag werd de plenaire lezing gehouden door Ronald
Fraser, van wie juist bij Grijalbo een boek was gepubliceerd met de titel Recuérdalo
tù para que se lo recuerdes a ellos (Herinner jij het je, om er hen aan te herinneren).
Hij sprak in feite niet over de Burgeroorlog, maar over de methoden van de ‘oral
history’ (zie het in 1978 in Oxford, serie Opus, verschenen werk van Paul Thompson,
The voice of the past. Oral history): het resultaat van zijn vijf jaar werk aan
ondervraging van 320 personen uit beide kampen over hun herinneringen aan de
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Burgeroorlog en de uitwerking daarvan in zijn boek waren de aanleiding daartoe.
Overigens was het onderwerp niet helemaal nieuw voor Spanje, want er stond daarna
een lezing van Cristina Borderias Mondéjar (er waren vrij veel vrouwelijke sprekers)
op het programma getiteld Reflexión sobre la historia oral durante la IIa Repùblica.
Un ejemplo: el Alto Llobregat.
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Wat opviel bij de lezingen die ik heb kunnen bijwonen, en ook in de titels van vele
andere, was de betrokkenheid op Catalonië en daarbinnen op sterk lokale aspecten.
Het vele minutieuze detailwerk dat gepresenteerd werd, was niet alleen van groot
belang, maar anderszijds ook begrijpelijk wanneer men bedenkt dat nu pas de baan
vrij is voor allerlei onderzoek dat tijdens het Franco-regime in het algemeen of niet
gedaan kon worden of niet gepubliceerd. In het algemeen, omdat sinds 1970 belangrijk
onderzoek van enkele Spaanse historici binnen Spanje, door de kwaliteit van hun
werk en het ontbreken van een polemische opzet, wel gepubliceerd kon worden,
maar dat was dan ook in de nadagen van het regime.
Daarnaast waren er echter ook genoeg interessante onderwerpen van algemeen belang:
zo bij voorbeeld de invloed van comics en jeugdlectuur, een geografische analyse
van stemgedrag tijdens de Republiek, de vrouwen in de Burgeroorlog, de
Frans-Spaanse Kamer van Koophandel in Parijs 1938-1939, de activiteiten van het
Hooggerechtshof, etc. De sprekers waren vaak zo jong, dat men de indruk kreeg dat
ze net met hun doctoraalbul onder de arm het gebouw van de universiteit waren
uitgelopen; soms waren ze ook onvoldoende op de hoogte met in het buitenland
gepubliceerde literatuur. Een kritische beschouwing van enig aspect van de politiek
van de Republiek sinds 1931 ontbrak en misschien is ook dat wel begrijpelijk: nu
men eindelijk de kans krijgt eens alle aspecten van de zijde die binnenslands steeds
gemuilkorfd is, in het daglicht te brengen, komt men eenvoudig niet op een dergelijk
idee. Maar het was wel wat spijtig en niet helemaal in overeenstemming met wat de
congresleiding in haar openingswoorden zei: men kan best van mening zijn juist
gehandeld te hebben, maar hoeft daarom bepaald nog niet te denken dat men zelf
van iedere mogelijke blaam vrij is en bij de tegenstander absoluut alles negatief is.
Maar, nogmaals, begrijpelijk was het wel. Zoals Hugh Thomas in de derde, weer
sterk veranderde druk van zijn fundamentele studie The Spanish Civil War (1961,
1965, 1977) zegt: ‘History necessitates continual reconsideration’ (p. xiv) en zijn
eigen werk is daar een voorbeeld van; maar het was duidelijk dat veel zeer jonge
historici in Spanje nog pas aan de ‘consideration’ begonnen zijn. Ook daar is een
verklaring voor: zij komen pas uit een tijd stappen waarin een groot aantal belangrijke
bronnen niet voor hen toegankelijk was; verder konden zij door hun vaak gebrekkige
kennis van vreemde talen, een nog steeds vóórtdurend euvel onder het gros van
Spaanse academisch gevormden, geen kennis nemen van in het buitenland
gepubliceerde materialen, zo die Spanje al konden binnenkomen.
Voor een kritische evaluatie van de Spaanse Burgeroorlog op dit moment is Hugh
Thomas' luciede en op een formidabele, tot op de dag bijgehouden documentatie
berustende - werk nog steeds uniek, ook al heeft de sympathieke schrijver van De
Spaanse Burgeroorlog, drs. Rudolf de Jong -die door publikatie van dit boek in ons
land in 1963 een bijzondere verdienste heeft-nooit veel met hem op gehad en hem,
vanuit zijn eigen, gematigd anarchistische standpunt, steeds te ‘liberaal’ gevonden.
Voor mij is nu juist het belangrijke van het werk van Thomas - tot stand gekomen,
zoals ik mij wel eens heb laten vertellen, met voortdurende medewerking van tien
research-assistenten - dat het geschreven is sine ira et studio, al is het niet bijzonder
moeilijk te ontdekken waar zijn sympathie steeds gelegen heeft. Maar ook die
sympathie is genuanceerd: hij behoort niet tot het genus verdedigers à tort et à travers
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van wat zij menen dat alleenzaligmakend is en is dus ook niet bereid alles aan de
andere zijde defini-
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tief te vervloeken. Hij is er niet op uit geschiedenis te schrijven zoals hij meent dat
die eigenlijk misschien het beste had kunnen zijn, maar werkt vanuit een zeldzaam
gedisciplineerde en luciede poging tot beteugeling van eigen gevoelens en politieke
voorkeuren en vanuit een constante kritische benadering van beide kampen, die hij
in hun motieven en de uitwerking daarvan tracht te begrijpen, maar niet altijd goed
te keuren. Het resultaat van zijn evaluatie zet hij in controleerbare vorm voor de lezer
neer. Welnu - zal men zeggen - dat is allemaal erg aardig, maar zó is in feite toch
ook de taak van de historicus? Wat mij betreft, zonder enige twijfeld. Maar misschien
is dat een liberale opvatting... Tussen de regels door blijft in zijn boek, en in deze
derde druk nog eens te meer, leesbaar hoe zeer hij de interne wanorde in het
Republikeinse kamp en de daaruit voortkomende consequenties op legio vlakken ook het geweld dat niet binnen de oorlogshandelingen paste - betreurt. Niet voor
niets is hij zijn boek steeds geëindigd met woorden van Azaña, en dat waren woorden
van verzoening gesproken vanuit het kamp der overwonnenen. Thomas' visie staat
duidelijk, in nieuwe woorden, in de Epilogue: ‘The Spanish Civil War was the Spanish
share in the tragic European breakdown of the twentieth century, in which the liberal
heritage of the nineteenth century, and the sense of optimism which had lasted since
the renaissance, were shattered’ en onmiddellijk daarna zegt hij: ‘This is not the place
to say in detail what the cold general did with his victory’ (p. 947). Het is te hopen
dat hij zich toch nog eens ertoe zet die studie wel te maken.
Dat de Burgeroorlog wel al lang geleden is uitgevochten, maar zoals vele andere
oorlogen nog verre van compleet is uitgezocht, voor zover zoiets al mogelijk is,
bewijst het boek van een ander groot specialist op het gebied van de moderne
geschiedenis van Spanje, Raymond Carr, The Spanish Tragedy. The Civil War in
perspective (Weidenfeld & Nicolson, 1977). In zijn voorwoord (p. VIII) zegt hij nl..:
‘The outpouring of books on the Civil War is still based on the exploitation of what
have become conventional sources: memoirs, accounts of participants and the press.
This is partly because access to archives has often been denied to historians; partly
because historians have not chosen to quarry in the outworks of local history. I have
made a very modest attempt in Alicante. It will be for future historians to write what
would be called, in contemporary jargon, the grassroots history of the war in the
localities. When this is done, the time will come for a new and more revealing
synthesis’. Voorlopig ligt er dus een nog nauwelijks afzienbaar, nieuw gebied open
en met het signaleren daarvan - en het werken daaraan blijkens het verslag ervan op
het congres in Barcelona - onderstreept men de woorden van Thomas over de
voortdurende ‘reconsideration’ die nu eenmaal in het wezen ligt van
geschiedschrijving.
Overigens is Carr, zoals zo vele anderen die een onafhankelijke koers proberen te
varen, wel het klassieke verwijt gemaakt: door links, dat hij te rechts is; door rechts,
dat hij te links is. In principe nooit een kwaad teken. Overigens was ik wel verwonderd
van Thomas, die niet aanwezig was, achteraf te horen dat hij geen uitnodiging
ontvangen had.
De conferentie werd besloten met een plenaire zitting in de aula van de Universiteit
van Barcelona, waar de grote Franse historicus en specialist op het gebied van Spanje,
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Pierre Vilar, de slotrede uitsprak. Het was eigenlijk meer een zeer stimulerende,
kritische evaluatie van het congres zelf en van een aantal aspecten die tijdens het
congres aan de orde waren gekomen. Hij vroeg vooral de grootste aandacht voor het
verzamelen van materiaal en het or-
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denen van nieuwe archieven en collecties en wel in deze zin, dat men de uiterste
omzichtigheid dient te betrachten om niet, gedreven door een begrijpelijke en
lofwaardige behoefte aan systematiek, bepaalde verzamelingen uit elkaar te halen
en te gaan herschikken en bij andere, bestaande categorieën materiaal onder te
brengen. Het gevaar was bepaald niet denkbeeldig, zei hij, dat juist daardoor zeer
significatieve verbanden voor altijd verloren zouden gaan. Pas wanneer nieuw te
ontdekken verzamelingen van documenten, of tot nu toe nog niet gebruikte, totaal
beschreven waren, kon men naar zijn mening voorzichtig overgaan tot eventuele
nieuwe ordening, als die noodzakelijk mocht blijken.
Tenslotte was er daarna nog gelegenheid te reageren op de rede van Vilar, maar het
ging totaal anders. Een aantal Spanjaarden, waaronder een arbeider, stapten spontaan
naar de microfoon en gaven, soms zeer bewogen, hun mening over wat de aanleiding
was geweest voor het congres: de Burgeroorlog. Zo was er iemand die begrip vroeg
voor de andere partij, welke dat ook was, aan de hand van zijn eigen leven. Het niet
eens zijnde met de Republiek, waarbinnen hij de Burgeroorlog met overtuiging
begonnen was, en evenmin eens met het andere kamp waartegen hij gevochten had,
week hij uit naar Frankrijk, maar werd bij de grens door de Franse politie
tegengehouden, die - het was in het eerste jaar van de strijd - weigerde hem toegang
te geven tot Frankrijk. Hij werd over de grens gezet en kwam bij de nationalisten
terecht, waar hij verder de oorlog meemaakte. Zonder enige ophef of zelfverschoning,
noch de behoefte als held te fungeren, integendeel, zich een speelbal van het lot en
menselijke zwakheid noemend, toonde hij, in een bewogen toespraak, hoe zeer zgn.
stelling nemen afhangt van vaak onmeetbare factoren. Zijn
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verzoek om begrip van allen voor degenen die zij ooit tegenover zich hadden
gevonden, werd met een overweldigend applaus begroet.
Overigens had ik het tijdens het congres al meegemaakt dat genoemde kolonel Salas
Larrazàbal (die in burger was) nogal ongebruikelijk in een lezing tussenbeide kwam
en tegen de spreker - die uitzonderlijk oninteressante en domme dingen beweerde,
waar de zaal openlijk om zat te lachen - de integriteit en competentie van de
republikeinse inkoopcommissie voor wapens in het buitenland verdedigde, terwijl
de spreker nu juist wilde laten zien hoe zeer hij tegen de nationalisten was en vóor
de Republiek.
Als iets uit het congres in Barcelona duidelijk is geworden, dan is het wel de rijpheid
en zelfbeheersing en de grote menselijke spankracht die dit volk heeft, zonder welke
het ook onmogelijk geweest zou zijn na veertig jaar gebrek aan democratie
binnenslands te doen wat er na 20 november 1975 gedaan is.
J. Lechner
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Boekbespreking
Godsdienst
Max Bergerre, Ich erlebte vier Päpste. Ein Journalist erinnert sich, Verlag
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 232 pp. geb. DM. 28,50.
M.B., sinds de jaren dertig journalist in Rome voor het agentschap Havas (Fr.),
verhaalt enkele belevenissen van zijn loopbaan. Zij betreffen 4 pausen: Pius XI en
XII, Joannes XXIII en Paulus VI. Ietwat klassiek, vol eerbied voor de Kerk, dankbaar
ook voor de persoonlijke erkenning die hem vanwege Paulus VI herhaaldelijk te
beurt viel, schreef deze Fransman een prententieloos boek. Oprechtheid en streng
vasthouden aan de beroepsethiek van de grote journalistiek, verlenen deze memoires
werkelijk een bijzondere charme.
S. De Smet

John A. Coleman, The Evolution of Dutch Catholicism, 1958-1974,
University of California, Berkeley, 1979, 336 pp., ₣14,-.
Deze historisch-sociologische studie van een uitzonderlijk keerpunt in de geschiedenis
van het Nederlandse katholicisme werd geschreven door een Amerikaanse jezuïet.
Zij is o.i. de beste tot nu toe verschenen analyse van het mutatieproces van de
Nederlandse Kerk, zo boeiend omdat zij de zichtbare top is van een haast universeel
aanwezige ijsberg. Wat bijzonder opvalt is de snelheid waarmee - volgens de auteur
onomkeerbare-veranderingen, die onderhuids tot rijping kwamen, kunnen doorbreken
en waarmee het beleid vroeger ingenomen stellingen kan wijzigen. Ook de
voortdurende wisselwerking tussen Vaticanum II en het Nederlandse katholicisme
is helder weergegeven, als een actuele case study van de creatieve (?) spanning tussen
de Kerk van Rome en een plaatselijke Kerk. Met het oog op de voorziene bijzondere
synode (begin 1980) biedt dit boek van een sympathiserende outsider boeiende en
tevens degelijke informatie.
Jan Kerkhofs

Emmanuel Jungclausen, Die Fülle erfahren. Tage der Stille mit Franz von
Assisi, Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1978, 128 pp. (geïll.), DM.
16,80.
De S., benedictijnermonnik van Niederaltaich, neemt een tiental authentieke gebeden
van Franciscus van Assisi tot uitgangspunt van een reeks geestelijke oefeningen. In
de stilte der bezinning en afzondering kunnen zij op voortreffelijke wijze moderne
mensen begeleiden bij het zoeken naar de volheid van de Godservaring. Onder deze
gebeden van de Poverello: het gebed voor het kruisbeeld van S. Damiano, het gebed
uit het testament, enkele Mariagebeden, het 23 kapitteltje uit de eerste regel,
Francesco's toelichting op het Onze Vader, het gloedgebed bij het ontvangen der
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wondetekenen, de lofprijzing Gods uit La Verna, en natuurlijk het zonnelied. Elk
gebed wordt verhel-
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derd, zo nodig, met teksten uit de liturgie van die dagen, met getuigenissen van de
eerste gezellen. Acht goed gekozen reprodukties zoals b.v. het byzantijns kruis uit
de 11e eeuw van S. Damiano, verhogen nog de waarde van dit kostbaar boekje. Wie
ooit zelf de geestelijke oefeningen doormaakte, zal hier gaarne naar teruggrijpen in
deze tijd die hunkert naar authentieke verdieping.
S. De Smet

Sociologie
G.M. van Asperen, De goede maatschappij, inleiding in de sociale filosofie,
(Terreinverkenningen in de filosofie nr. 6) van Gorcum, Assen, 1978, 99
pp., fl. 15,-.
In kort bestek behandelt dit boek de belangrijkste terreinen van de sociale filosofie,
wier taak volgens de op p. 88 gegeven definitie ligt in het funderen van een normatieve
theorie van het sociale of politieke leven. Over het algemeen laat de auteur zich meer
inspireren door de rechtsfilosofie dan door de politieke theorie. Het systematische
gedeelte van het boek is voornamelijk gebaseerd op de hedendaagse Angelsaksische
sociaal-filosofische literatuur; het historisch gedeelte geeft een overzicht van de
natuurrechtstheorieën en de theorieën van het sociaal contract. Het is een prettig en
vlot lezend boekje, zeker niet diepgaand maar als eerste inleiding zeer geschikt.
Ger Groot

J. Pen, Macro-economie, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1977, 392
pp.
Pens boek is een ingrijpende bewerking van ‘Moderne Economie’, waarvan sinds
1958 ruim 100.000 exemplaren werden verkocht. Het boek is dikker en technischer
dan zijn voorganger, daarom kan de geïnteresseerde leek een en ander niet altijd
goed begrijpen. Maar de bedoeling blijft, de ontwikkeling van de macro-economie
duidelijk te maken voor niet-economen. Er wordt diep ingegaan op de vraag of de
macro-economie de gebeurtenissen van de jaren zeventig doorziet. Werkeloosheid
en inflatie komen aan de orde. Hebben de economen teveel gezegd toen zij beweerden
dat ze een sluitende theorie van de werkgelegenheid hadden gevonden?
L.L.S. Bartalits

Raymond Feddema, Fritjof Tichelman (red.), De doorbraak van het
kapitalisme. Historische voorwaarden voor een industriële revolutie, Boom,
Meppel/Amsterdam, 1978, 178 pp., fl. 27,50.
De samenstellers zijn geïnteresseerd in het hoe en waarom van de overgang (transitie)
van de middeleeuwse economie naar het kapitalisme en (meer nog waarschijnlijk)
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van de overgang van het kapitalisme naar het socialisme, een overgang die al aan de
gang zou zijn (p. 139). Een ander punt van hun interesse is het aan te tonen dat de
huidige ook in Nederland bestaande overtuiging dat ontwikkelingshulp binnen de
kapitalistische verhoudingen iets goeds kan voortbrengen op historische gronden
bestreden kan worden (p. 9). In zes hoofdstukken trachten de samenstellers de lezers
in hun interessen te betrekken. Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de
bestaande benaderingen van het probleem hoe de overgang naar het kapitalisme te
verklaren. Dit is een nuttige bijdrage voor onze kennis. Het tweede hoofdstuk wil
een samenvatting geven van de nieuwe visie van Perry Anderson op het probleem;
een visie die zich met behulp van marxistische begrippen verwoordt. Indien de
samenstellers ons warm wil-
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len maken voor Anderson, dan bereiken ze dat niet met deze samenvatting, die te
weinig een synthese geeft en saai is. Men vraagt zich af of het misschien aan Anderson
ligt, maar we hoeven de hoop niet op te geven; een zin als: ‘De kloosterorden die
door de Benedictijnen in het Westen werden gesticht...’ (p. 35) of ‘De leenheer had
de eigendomsrechten over het land gekregen van de hiërarchisch hoger geplaatste
adel die daarvoor in ruil ridderdiensten... kreeg, en die leenheer kon op zijn beurt
weer vazal van een andere leenheer of koning zijn’ (p. 37) doen vermoeden dat de
samenvatters niet al te gelukkig zijn te werk gegaan en dat een grondtekst wellicht
leesbaarder is. In het derde hoofdstuk wordt vervolgens veel van het tweede hoofdstuk
herhaald: Anderson krijgt wat kritiek en aanvulling. Overigens ook daar moeilijke
zinnen: ‘Deze spreiding werd nog versterkt door de autonomie van de georganiseerde
ideologen in de vorm van de kerk (een buiten het Europese christendom ook al
onbekend religieus instituut)’ (p. 71). Het derde hoofdstuk blijft een brokkelig geheel.
Dat geldt ook voor het vierde hoofdstuk dat de transitie in de niet-westerse
maatschappijen tot onderwerp heeft. Opnieuw wordt kennis van het jargon
verondersteld: wordt er immers niet gesproken over ‘bureaucratische
compradoren-bourgeoisie’ (p. 116)? Het vijfde hoofdstuk bevalt beter en is nuttig:
het geeft een overzicht van de verschillende pogingen tot verklaring van de overgang.
In het zesde hoofdstuk wordt aangegeven wat in de werken van Karl Marx op de
problematiek betrekking heeft.
Marcel Chappin

Gedragswetenschappen
Frederic F. Flach, Keerpunten (Linea) Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1979,
141 pp., BF. 240.
Wie last heeft van spanningen (stress) bij grote of kleine wijzigingen in zijn leven,
kan die creatief aanwenden. Het is aangewezen dat hij dan de depressie en haar
oorzaken met inzicht doorleeft en nieuwe wegen zoekt, ofwel in het eigen innerlijk
ofwel in het leefmilieu. Dit zijn de grote lijnen van Flachs essay. Al ontbreekt er
enige samenhang in, het reikt een aantal ideeën aan die zelden ter sprake komen in
de psychologie, o.m. identificatie van de ouders met hun kinderen en het gevaar geen
enkele band met het eigen verleden te ervaren. Er is nog een pluspunt: Flach wil
periodes van psychische onmacht niet zien als uitingen van een of andere
geestesziekte, maar als de gezonde last die bij belangrijke aanpassingen hoort. Dit
is een realistische kijk die heel wat psychologische behandelingen en groepstrainingen
relativeert.
G. Boeve

Wayne W. Dyer, Het heft in eigen handen, Bruna, Utrecht/Antwerpen,
1979, 240 pp., BF. 398.
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Er zijn al heel veel handleidingen geschreven voor volwassenen om zichzelf op te
voeden en ze getuigen niet altijd van grote wijsheid. Maar wat Dyer in dit boek biedt
is wel gezonde wijsheid, in duidelijke taal en voorbeelden. (Terloops: De vertaling
is bijzonder goed - Oorspronkelijke titel: Pulling your own strings). Té kort
samengevat: het is een praktische gids om van onzekerheid af te komen, meer
vertrouwen te stellen in onszelf. Slechts beknopt wordt daar theoretisch over
gehandeld. De hoofdbrok bestaat uit verhalen die de auteur uit zijn ervaring put, en
heel concrete aanwijzingen hoe het in het vervolg aan te pakken. Ik meen wel dat
een persoon beter dan een boek iemand kan helpen zelfvertrouwen te verwerven;
maar een gezond boek is al veel waard. Bovendien is dit er een met een schat aan
observaties van menselijk gedrag (het
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onze!), en met af en toe bladzijden van heel nuttige inzichten, zoals die over
‘existentieel alleen-zijn’ (p. 77-79). Je hoeft het niet in één adem uit te lezen; je kunt
er in grasduinen en er uit pikken wat je nu van nut is. Laat je dan maar niet op stang
jagen door een of andere te simplistische bewering van de auteur.
G. Boeve

Literatuurwetenschap
Peter Müller (Hrsg.), Sturm und Drang, Aufbau-Verlag, Berlin und
Weimar 1978, 2 dln: 496+641 pp., DDR. 40,-M.
Dat de romantiek aan de basis ligt van de moderne literatuur in bredere zin, wordt
door niemand aangevochten. Goed, maar waar hoort dan de zgn. Sturm und Drang
thuis? Hoe moet, in historisch perspectief bekeken, de precieze functie van deze
periode omschreven worden? Ging het om niet meer dan een aanloop, of kan ze op
eigen onvervreemdbare merites bogen? Is Sturm und Drang überhaupt een valabele
term? Waar liggen de maatschappelijke wortels van de beweging? Bestaat er een
aanwijsbaar verband met de Franse revolutie? Deze en soortgelijke problemen komen
aan bod in de erg leesbare inleiding van Peter Müller. Het marxistische vakjargon is
beperkt gehouden en levert geen onoverkomelijk bezwaar op.
Het eigenlijke corpus bevat voornamelijk die teksten van Herder, Goethe, Lenz,
Merck, Bürger en Schiller, die enig licht kunnen werpen op wereldbeschouwing en
esthetica van de Sturm und Drang.
Onmisbaar voor de specialist, boeiend voor de geïnteresseerde.
Freddy De Schutter

D. Sommer, D. Löffler, A. Walter & E.M. Scharf (Hrsg.), Funktion und
Wirkung. Soziologische Untersuchungen zur Literatur und Kunst,
Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1978, 571 pp., DDR. 15,- M.
Als om het even welk verschijnsel langs zuiver positivistisch sociologische weg
wordt benaderd, wil het resultaat al eens saai uitvallen. De auteurs die ik een zekere
waardering voor hun noeste werkkracht en niets ontziende drang naar volledigheid
overigens niet wil ontzeggen, onderzoeken hoe de DDR-consumenten literatuur
verwerken - sporadisch komen ook andere kunsttakken aan bod - wat hij graag leest,
minder graag, heel graag, wat hij of zij zoal van een boek of een toneelstuk verwacht,
enz. In meer theoretische gedeelten wordt er o.m. op gewezen hoe de partijleiding
haar best doet om de kunst in dienst van het proletariaat te stellen. Kortom, een gaaf
specimen van wat Duitse saaiheid zoal allemaal kan produceren.
Freddy De Schutter
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Raymond van den Broeck en André Lefevere, Uitnodiging tot de
Vertaalwetenschap, D. Coutinho, Muiderberg 1979, 219 pp., fl. 25,De ‘uitnodiging’ waarvan sprake in de titel betreft een consensus over een
historisch-evolutieve opvatting van wetenschap als een proces dat ‘zijn dynamiek
vindt in een nooit afgesloten reeks van voorgestelde, aanvaarde en later weer
verworpen theorieën’ (p. 18). Een dergelijke theorie luidt dat de vertaalwetenschap
zich in haar huidige fase vooral toespitst ‘op de studie van de functie die het produkt
- de vertaalde tekst - in de doelcultuur kan bekleden’ (p. 30). Wie op deze uitnodiging
ingaat blijft aan het einde van dit boek wel wat op zijn honger zitten. Want afgezien
van een pleidooi voor de status van de vertaler (p. 181) dat niet vrij is van een zekere
nostalgie naar het Classicisme
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(p. 124) en een behartenswaardige bewering dat vertalen de best mogelijke kritische
lezing is, bieden de auteurs weinig of geen materiaal over het functioneren van een
vertaling in de doelcultuur. Hun boek weerspiegelt grotendeels de resultaten van wat
zijzelf de tweede fase van de vertaalwetenschap noemen nl. de studie van het
vertaalproces. De stelling die op dit gebied consequent en met sukses wordt gehanteerd
is dat ‘vertaling (en vertalingen) nooit alleen zaak van de linguïstiek kunnen zijn’
(p. 146). Onrechtstreeks volgt hieruit dat elke principiële scheiding tussen zgn.
literaire en niet-literaire teksten uit den boze is, alsook tussen vertaling en bewerking,
en dat de ideale vertaler alleen diegene kan zijn die de ‘brontekst op een
wetenschappelijk verantwoorde manier toegankelijk wil maken’ (p. 179). Een ander
belangrijk gevolg van voornoemde stelling is dat de vertaalstudie wel degelijk tot
de literatuurstudie behoort, vermits het doel van de literatuurstudie er vóór alles in
bestaat ‘de lezer het rijkst mogelijke intersubjektief testbare materiaal te bieden voor
gebruik bij de eigen concretisering van een literair werk’ (p. 151). Alleen al omwille
van deze gezonde inzichten is dit boek een belangrijke wetenschappelijke bijdrage.
De kritische bibliografie aan het eind van elk hoofdstuk vergroot de bruikbaarheid
ervan in hoge mate. De vlotte stijl zou als model mogen gelden voor heelwat
soortgenoten. Alwie (soms noodgedwongen) wetenschap wil bedrijven, doet er goed
aan de demystificatie van deze term in hoofdstuk twee mee te voltrekken. Jammer
genoeg ontsnapten ook deze auteurs niet aan de verleiding om aan de hand van
diagrammen (hét pleonasme van hedendaagse wetenschappelijke bijdragen!) de
schijn van wetenschap hoog te houden. Hopelijk zal dit kleine schoonheidsfoutje
niemand afschrikken om van harte op deze ‘uitnodiging tot de vertaalwetenschap’
in te gaan, het zou inderdaad een gemiste kans zijn.
Hugo Roeffaers

Aart van Zoest, Semiotiek. Over tekens, hoe ze werken en wat we ermee
doen, Basisboeken Ambo, Baarn, 1978, 150 pp. fl. 19,50.
Van Zoests boek, in Nederland onder luid gejubel onthaald omdat het zo leesbaar
is, mag eigenlijk niemand aangeraden worden. Onder een vlotte en no-nonsense toon
gaan allerlei dubbelzinnigheden en onduidelijkheden schuil. In de eerste plaats gaat
het om de semiotiek van Peirce, en dat is beslist niet dé ‘semiotiek’. In de tweede
plaats geeft de auteur de verkeerde indruk dat Peirce heus niet zo moeilijk is; het
beeld dat hij geeft van dit Amerikaans fenomeen is - op z'n zachtst
uitgedrukt-vereenvoudigd. Na een eerste deel waarin hij Pierce in vlugschrift situeert,
gaat van Zoest over tot de literatuursemiotiek, en trekt bizarre conclusies. Maar in
een derde deel wordt het zonder meer grotesk. Daar schetst de auteur enkele
toepassingsgebieden en bedrijft de ene flater na de andere: zijn kennis van film,
architectuur, psychologie is dusdanig beperkt dat hij met het lef van de naïeveling
de grootste dwaasheden vertelt. Gelukkig zijn er in Nederland een paar mensen die
semiotiek als een iets ernstigere bezigheid beschouwen, dan hetgeen van Zoest er
allemaal in ziet.
Eric de Kuyper
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Literatuur
Rob Adriaensens, Pan zonder fluit, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Amsterdam, 1979, 141 pp., BF 295.
In een verantwoording tot besluit van dit boek affirmeert de auteur tegelijk dat zijn
boek geënt is op Gangreen 4 (Het zevende zegel) van Jef Geeraerts, maar nu met de
echtgenote in de glans-
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rol, én dat de hoofdpersonen in de loop van het boek toch een eigen karakter
aangenomen hebben en een eigen bestaan zijn gaan leiden.
Pan zonder fluit moet dus gelezen worden als de uit ergernis ontstane correctie
op het vierde Gangreenboek, die een zelfstandige roman geworden is. Hoe dan ook,
het is een hybried geval omdat epigonisme en eigen creatie in dit boek een m.i. weinig
geslaagd huwelijk aangaan. In mijn recensie van Gangreen 4 (Streven, 1978, p.
745-46) heb ik gewezen op infantiele trekken in de ik-figuur; in de behoefte om een
boek te schrijven waarin de held van de Gangreenromans gehekeld en geridiculiseerd,
‘ontmaskerd’ wordt steekt een vergelijkbaar element kinderachtigheid. Wie gooit er
immers met tomaten naar het filmscherm omdat de held je niet aanstaat?
J. Gerits

Robert L. Brunhouse, Das Geheimnis der Maya. Oorspr. titel: In Search
of the Maya. The first Archeologists, Goldmann, München, 1978, 251 pp.,
foto's, register, DM. 7,80.
Sinds op 3 mei 1787 de Spaanse kapitein Antonio del Rio, na een moeizame tocht
door het regenwoud, Palenque bereikte, zijn de Maya's niet meer uit de belangstelling
geweest. Waarom ze drie eeuwen lang vergeten waren, is onduidelijk; waarom ze
nu al tweehonderd jaar avonturiers en geleerden aantrekken kan je nalezen in
Brunhouses boeiend boekje.
Guillermo Dupaix († 1818 of 1820) voelde zich, zoals de meeste vorsers na hem,
verantwoordelijk voor het herleven van de precolumbiaanse culturen: dat komt
wellicht voort uit de knaging van het historische geweten. Vaak voelen de ontdekkers
de kreet: Dat waren geen barbaren! in zich opwellen. Juan Galindo, een Iers-Spaanse
avonturieur, die ook carrière maakte als Centraalamerikaanse vrijheidsheld, zag in
Yucatàn de bakermat van alle culturen: typisch voor het Zuidamerikaans nationalisme,
dat juist in de eerste decennia van de vorige eeuw een basis zocht voor de eigen
identiteit. Alle ontdekkers werden gefascineerd door het geheim van die vergane
cultuur. De beroemde en hooggeleerde abbé Brasseur de Bourbourg († 1873), die
o.m. de Popol Vuh (de Mayabijbel) uitgaf en vertaalde, was er fanatiek van overtuigd
dat Yucatàn het verdwenen continent Atlantis was. Jean Frédéric Waldeck († 1875)
was een regelrechte fantast, die zelfs P.T. Barnum voor die wondere wereld wou
interesseren: ook een manier om interesse te kweken! Augustus le Plongeon († 1908)
vond in Uxmal zowaar vrijmetselaarssymbolen; volgens hem lagen Maya-zeelui aan
de basis van de Egyptische beschaving!
Gelukkig waren er ook ernstige onderzoekers, zoals John Louis Stephens († 1852)
en Edward H. Thompson († 1935). Deze laatste kreeg het duchtig aan de stok met
de Mexicaanse autoriteiten, die eindelijk hun verantwoordelijkheid voor het verleden
van hun land opnamen. Niettemin slaagde hij erin de beroemde Heilige Bron van
Chichén Itzà droog te pompen, en bewees daardoor dat oeroude overleveringen op
waarheid berustten.
Nog dit: het gedetailleerd register verhoogt de bruikbaarheid van het boekje enorm.
Guy Posson
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Frans Verleyen, Het beleg van Brussel, Elsevier Manteau,
Brussel/Amsterdam, 1979, 188 pp., BF 295.
Deze roman is in afleveringen verschenen in Knack, waarvan de auteur hoofdredacteur
is. In de proloog schrijft hij dat de werkelijkheid eigenlijk altijd sterker is dan de
verbeelding, waarmee hij voldoet aan de literaire conventie dat elke overeenkomst
met bestaande personen en toestanden louter toevallig is. Met de fictie als dekking
in de rug duikt S. dan in de coulis-
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sen van de Belgische politiek. Hij doet dat op een genietbare wijze, ook voor wie de
politieke (in)activiteit niet op de voet volgt. In het beperkte wereldje van politici,
partijmensen en ambtenaren met hun combines, klein en groot kiezers- en zelfbedrog,
smaakmakerij en hogeborstzetterij gaat een journalist als een nieuwe Floris op zoek
naar zijn Blancefloer, die in de roman Fa(biana) heet. Als ambtenaar met een
vertrouwenspositie in het kabinet van Smelleken, de minister van Buitenlandse Zaken,
moest zij geruime tijd spoorloos verdwijnen, officieel om redenen van staatsveiligheid,
in werkelijkheid om zijn ministerportefeuille in een nieuwe regering na verkiezingen
veilig te stellen. Wie van een vlotte politieke satire houdt met wat sentiment en smaak
voor het exotische vindt in dit boek zijn gading. Na Watergate en Muldergate is dit
‘Smellekengate’ als kritiek op het politieke fenomeen van de corruptie misschien
goedkoop, maar als literatuur bepaald kostelijk.
J. Gerits

Loeki Zvonik, Duizend jaar Thomas, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen-Amsterdam, 128 pp, BF. 295.
De schrijfster, die op haar veertigste een opgemerkt en onmiddellijk bekroond debuut
maakte met ‘Hoe heette de hoedenmaker?’ (1975), bevestigt in haar nieuw boek de
kwaliteiten van haar schrijverschap. Het boek maakt gebruik van de
Einblendungstechniek, d.i. de montage van fragmenten van heterogene oorsprong
tot een nieuwe, zij het andere, vreemde realiteit. The Waste Land van T.S. Eliot is
daarvan een bekend voorbeeld.
Constanten in het boek zijn Marie, de hoofdpersoon, afkomstig uit een
emigrantenfamilie en over wie in de derde persoon geschreven wordt, en Thomas,
een naam die heel het boek doorklinkt als een refrein. Thomas is de speelkameraad
van Marie die in Eeklo van de spoorwegbrug viel onmiddellijk na de oorlog, hij is
ook een personage uit een boek van Jean Cocteau, de vriend met wie Marie uit varen
gaat op de Schelde, de Franse soldaat in 1915 gesneuveld in de IJzervlakte. Thomas
is een verzamelnaam voor de herinneringen van Marie aan het eigen, het historische
én het literaire verleden. In dit boek speelt de literatuur zelf een belangrijke rol.
Duizend jaar Thomas is literatuur gemaakt van literatuur, maar op een persoonlijke,
boeiende, de lezer voortdurend intrigerende wijze. Niet zozeer het verhaal is
belangrijk, maar de atmosfeer, de associaties die opgeroepen worden. Thomas is
voor Marie de mens in zijn verschillende facetten, die in ruimten (Eeklo, Oostende,
Londen,...) en data (1915, 1946, gisteren,...) uiteenligt, op wie zij verliefd is, om wie
ze treurt, die ze nooit kan vergeten. Thomas is de duizendjarige droom van poëzie,
liefde en schoonheid in het leven van een mens waaraan een abrupt einde moet
komen.
J. Gerits

Theater
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Isabelle Bernard, Le Théâtre de Courteline, (Textes pour aujourd'hui)
Larousse, Paris, 1978, 175 pp.
G. Courteline (1858-1929), komisch commentator van het naturalisme bij middel
van het drama en novellen, wordt hier voor het onderwijs gereïntroduceerd naar
inhoudelijk-thematische reliëfpunten: de rechtspraak, de bureaucratie, de menselijke
domheid, telkens geïllustreerd met anthologische fragmenten, soms met integrale
eenacters, soms met verscheurde bedrijven. Het kan zijn nut hebben voor
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de vlugge consument, maar ik kan niet aannemen dat de auteur er integraal bij
overeind blijft.
C. Tindemans

Cyankali von Friedricht Wolf. Eine Dokumentation, Aufbau, Berlin, 1978,
501 pp., DDR M 14,-.
Cyankali (1929), geschreven door de Duitse auteur F. Wolf, zelf geneesheer, is een
pre-socialistischrealistisch thesisstuk over abortus; proletarisch opgezet,
sociaal-ideologisch uitgewerkt, ontstaan uit een reëel incident, uitgebreid tot een
modelgeval uit de actualiteit, werd het over heel Duitsland gespeeld tot de
machtsovername in 1933, tegelijk en nog daarna in vertaling over de hele wereld.
Na 1945 kwam het opnieuw op het repertoire (o.m. te Gent in 1977-78). Deze
publikatie bundelt de receptie (polemiek bij de ontvangst, theaterrecensies binnen
en buiten Duitsland, vóór 1933 en na 1945) waarbij de theaterrecensies binnen en
buiten Duitsland, vóór 1933 en na 1945) waarbij de volledigheid en de
representativiteit niet te beoordelen zijn. K. Hammer heeft een erg partijdige maar
bepaald niet onzinnige uitleidingscommentaar toegevoegd. Een document van zowel
de sociale evolutie als de theatergeschiedenis.
C. Tindemans

Friedrich Dieckmann Streifzüge. Aufsätze und Kritiken, Aufbau, Berlin,
1977, 363 pp., DDR M 9,60.
12 jaar essayistiek over uiteenliggende onderwerpen (opera, theater, beeldende
kunsten, lyriek, filosofie en taal) zijn hier vanuit de onmiddellijke aanleiding van het
daggebeuren een aanloop geworden het samenleven van kunst en maatschappij te
onderzoeken. Paradoxale avonturen van een socialistisch intellectueel grijpen telkens
naar het aanvangsmoment en trekken een wijde boog over de vorm en de inhoud
naar de betekenis en de functie, zelden dogmatisch, altijd belletristisch, zacht voor
zich uit mediterend, soms toch doordrukkend als het hem om een bekentenis begonnen
is. Beethoven, Wagner, Strauss, Brecht, Kipphardt, Th. Mann, H. Sagert, E. Arendt,
R. Kirsch, I. Kant, allemaal gelegenheidsnamen om een symptoom in te bedden in
het artistiek-sociale bewustzijn van een tijd en een beweging. Indrukwekkend.
C. Tindemans

Jean Guiloineau, Le Théâtre, (Idéologies et sociétés) Larousse, Paris, 1978,
191 pp.
Deze korte tekst wil een handleiding zijn voor de vlugge consument die i.v.m. het
actuele theater de essentie van de geldende opvattingen bij elkaar wenst aan te treffen.
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In lemma-vorm worden de grote figuren en strekkingen van de 20e eeuw aangeboden,
waarop een niet onaardige selectie van standpuntfragmenten volgt over 3 basisthema's:
regie, acteur, publiek. Het verwondert niemand dat de meeste geciteerde autoriteiten
Fransen zijn, of hooguit dat beperkte aantal Franse vertalingen van de historisch
geconsacreerde vooraanstaanden. Het is daarom niet wezenlijk vals maar wel
eenzijdig.
C. Tindemans

Hugh Hunt, Kenneth Richards, John Russell Taylor (eds), The ‘Revels’
History of Drama in English. Vol. VII: 1880 to the Present Day, Methuen,
London-Barnes & Noble, New York, 1978, 298 pp., hb., £15,60, pb., £8,95.
In zuinige, nuttige alinea's zet H. Hunt de richtlijnen bij elkaar die tussen 1880 en
1976 de sociaal-dramatische context hebben bepaald: publieksstructuur,
theaterspreiding, Londen-als-centrum, economie van drama en theater, invloed van
andere media, en dat telkens per tijdsextract dat relevante bijzonderheden biedt. K.
Richards schrijft de personeelsgeschiedenis van theater en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

95
scène uit tussen 1880 en 1918, H. Hunt van 1918 tot 1976. J.R. Taylor meet de waarde
van het panorama van de individuele dramatische auteurs op. Achter deze nuchtere
opdrachten gaat eveneens een no-nonsense-opvatting van theatergeschiedenis schuil.
Bellettrie heeft uitgespeeld, functionalisme van de scène staat voorop; annotatie,
bronverwijzing en bibliografie volgen logisch. Deze Revels-geschiedenis handhaaft
haar hoge peil. Te benijden.
C. Tindemans

Eric Midwinter, Make 'Em Laugh. Famous Comedians and their Worlds,
George Allen & Unwin, London, 1979, 209 pp., £5,95.
Volksnarren, zo noemt S. dat oer-Britse type van ‘comedians’ (toch onvertaalbaar)
dat thuishoort in vaudeville of musichall, gebaseerd op typering, liedjesteksten en
vlugge muzikaliteit; het is als studie-object zelden behandeld en daarom is deze tekst
enorm waardevol. Zowel nostalgisch omdat dit slag volksvermaak door de TV
gewurgd wordt, als partijdig in de onvoorwaardelijke verheerlijking van deze vreemde
performers, plaatst S. ze zowel in een artistieke als sociale context; van een serie
opvallende grootheden (Billy Bennett, George Formby, Will Hay, Robb Wilton,
Jimmy James, Max Miller, Tony Hannock, Frankie Howerd, Morecambe & Wise,
Les Dawson, Ken Dodd, en proef de exotische naampjes) geeft hij de uitvoerige
beschrijving, mét vertederende foto's. De nadruk ligt niet op de historische herkomst
(al wordt die niet verzwegen, het commedia de l'arte-aspect spreekt nog te duidelijk)
noch op de poging ze te redden vooraleer ze definitief verdwenen zijn; alle aandacht
gaat naar de herkenbare pret die ze een volksdeel en een tijd gegund hebben en die,
bij alle afstand en verschil te vergelijken zijn met de levensverhalen die bij Pisuisse
of de grote Nederlandse cabarettiers geleefd hebben.
C. Tindemans

Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Filosofie
Coornhert, Thierry - A l'aurore des libertés modernes. Synode sur la liberté de
conscience (1582) - Cerf, Paris, 1979, 301 pp., FF. 40,-.
Wright, Georg Henrik von - Handlung, Norm und Intention. Untersuchungen
zur deontischen Logik - de Gruyter, Berlin/New York, 1977, 179 pp., DM. 28,-.

Godsdienst
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LaHaye, Tim - Het begin van het einde. De eindtijd bezien in het licht van de
Bijbelse profetieën - Novapres, Laren, 1979, 174 pp.
Narramore, B. & B. Counts - Innerlijke vrijheid ook voor u. Een christelijke
benadering - Novapres, Laren, 1978, 175 pp.

Politiek
Scheel, Walter (Hrsg.) - Nach dreissig Jahren. Die Bundesrepublik Deutschland
- Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft - Klett-Cotta, Stuttgart, 1979, 352 pp.,
DM. 28,-.

Gedragswetenschappen
Ringer, Robert J. - Positieve Intimidatie, de sleutel tot succes - Luitingh, Laren,
1977, 247 pp. (geïll.)
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Literatuur
Barnouw, Dagmar - Elias Canetti - (M 180) Metzeler, Stuttgart, 1979, 138 pp.,
DM. 12,80.
Booth, Wayne, C. - Critical Understanding. The Powers and Limits of Pluralism
- University of Chicago Press, Chicago/London, 1979, 420 pp., £14,-.
Brandão, Ignacio de Loyola - Null - Suhrkamp, Frankfurt, 1979, 390 pp., DM.
38,-.
Fischer-Lichte, Erika - Bedeutung. Probleme einer semiotischen Hermeneutik
und Ästhetik - Beck, München, 1979, 233 pp., DM. 32,-.
Neuhaus, Volker - Günter Grass - (M 179) Metzler, Stuttgart, 1979, 182 pp.,
DM. 14,80.
Parret, Herman - Filosofie en taalwetenschap - (Terreinverkenningen in de
filosofie) Van Gorcum, Assen, 1979, 124 pp., fl. 19,90.
Paul, Fritz - August Strindberg - (M 178) Metzler, Stuttgart, 1979, 130 pp., DM.
13,80.
Paz, Octavio - Essays I - Suhrkamp, Frankfurt, 1979, 296 pp., DM. 32,-.
Ruppelt, Georg - Schiller im nationalsozialistischen Deutschland (Metzler-Studienausgabe) Metzler, Stuttgart, 1979, 250 pp., DM. 38,-.
Schlütter, Hans-Jürgen - Sonett - (M 177) Metzler, Stuttgart, 1979, 159 pp.,
DM. 14,80.
Vasconcelos, José Mauro de - Banana Brava - Stock, Paris, 1979, 207 pp.
Verschaeviana-Jaarboek 1979 - Verschaeve en de barok - J. Lootensfonds,
Zedelgem, 1979, 136 pp., BF. 300.

Theater
Efros, Anatoli - Die Probe - meine Liebe - (dialog) Henschelverlag, Berlin,
1979, 224 pp., DDR. 9,-M.
Eschbach, Achim - Pragmasemiotik und Theater - Gunter Narr, Tübingen, 1979,
212 pp., DM. 44,-.
Greaves, Desmond C. - Sean O'Casey. Politics and Art - Lawrence & Wishart,
London, 1979, 206 pp., £6,95.
Koller, Gerold - Der mitspielende Zuschauer. Theorie und Praxis im Schaffen
Brechts - Artemis, Zürish/München, 1979, 342 pp., Sfr. 68-.
Kolneder, W. u.a. (Hrsg.) - Das GRIPS Theater - (WAT 21) Wagenbach, Berlin,
1979, 187 pp. (geïll.), DM. 8,50.
Storey, Robert F. - Pierrot. A Critical History of a Mask - Princeton University
Press, Princeton, New Jersey, 1978, 224 pp. (geïll.), $19,-.
Takaya, Ted T. - Modern Japanese Drama. An Anthology - Columiba University
Press, New York, 1979, 277 pp. (geïll.), $21,90.
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Kunst
Brunner, H. u.a A. Reitzenstein - Reclame Kunstführer Deutschland Bd II:
Baden - Württemberg - Reclam, Stuttgart, 1979, 925 pp. (geïll.), DM. 39,80.
Cowen, Painton - Die Rosenfenster der gotischen Kathedralen - Herder, Freiburg,
1979, 144 pp. (geïll.), DM. 39,50.

Film
Foritini, Franco - Les Chiens du Sinaï - (Coll. ça/cinéma) Ed. Albatros/Ed. de
l'Etoile, Paris, 1979, 166 pp. (geïll.), FF. 39,-.
Simon, Jean-Paul - Le Filmique et le Comique - (Coll. ça/cinéma) Ed. Albatros,
Paris, 1979, 168 pp. (geïll.)
Soupault, Philippe - Ecrits de cinéma 1918-1931 - Plon, Paris, 1979, 308 pp.
(geïll.).
Stiftung Deutsche Kinemathek - Film und Fernsehen in Forschung und Lehre
Nummer 1 (1978) & Nummer 2 (1979), 132+103 pp.

Miscellanea
Stengers, Jean (red.) - Brussel Groei van een hoofdstad - Mercator-fonds,
Antwerpen, 1979, 453 pp. (geïll.)
Trystram, Florence - Le procès des étoiles - Seghers, Paris, 266 pp. (geïll.).
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binnenkant achterplat

Personalia
Claude Cheysson, geboren 1920. Studeerde aan de Grandes écoles (Ecole normale
supérieure, Ecole polytechnique en Ecole nationale d'administration) en maakte een
carrière in de diplomatie, om te beginnen als chef van de verbindingsdienst met de
Duitse overheid in Bonn, vlak na de oorlog. Daarna o.m. kabinetschef van de
socialistische eerste-minister Mendès-France en ambassadeur in Indonesië. Volgde
in 1973 Deniau op als lid van de EG-Commissie, belast met
ontwikkelingssamenwerking.
Adres: Wetstraat 200, B - 1040 Brussel.
Jacques de Visscher, geboren 1943. Studeerde na een grafische opleiding
moraalwetenschap te Gent. Docent kunstfilosofie en sociale filosofie aan het Hoger
Sint-Lucasinstituut te Gent. Publiceerde ‘De immorele mens. Een ethicologie van
het kwaad’ (Ambo, Bilthoven, 1975), ‘Zielekanker. Symboliek in de filmkunst van
Ingmar Bergman (Universa, Wetteren 1976) en een geannoteerde vertaling van Kants
‘Analytik des Schönen - Over Schoonheid’ (Boom, Meppel/Amsterdam, 1978).
Adres: Prof. Paul Fredericqstraat 46, B - 9000 Gent.
Paul Erbrich s.j. uit Feldkirch heeft zich reeds in verscheidene publikaties
beziggehouden met het probleem van de grenzen der groei, laatst in een boek ‘Im
Wettlauf mit der Zukunft’ dat hij samen met zijn ordegenoot Günter Remmert s.j.
publiceerde, een boek speciaal bedoeld als een ‘leerboek voor volwassenen’.
Adres: Orientierung, Scheideggstrasse 45, CH - 8002 Zürich.
Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de Theologische
Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale Informatiecentrum
‘Pro Mundi Vita’.
Adres: Consciencestraat 58/8, B - 3000 Leuven.
Dr. J. Lechner, geboren 1927. Studeerde Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.
Promoveerde in 1968 op ‘El compromiso en la poesia espanola del siglo XX’,
voltooide het tweede deel van zijn studie in 1975. Thans hoogleraar voor Spaanse
en Spaansamerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Adres: Frederik Hendriklaan 4, NL - Oegstgeest.
Louis P. Peronne, adres redactie.
Bernadette Schreurs, geboren 1950. Kandidaturen vertaler-tolk aan het HIVT te
Antwerpen, Romaanse filologie aan de K.U. Leuven. Sinds 1974 assistente voor
Romaanse literatuur aan de K.U. Leuven. Publiceerde ‘Roman, Parodie, Traduction’
in Holmes e.a.: Literature and translation (Acco, Leuven, 1978, pp. 214-233).
Verwacht van haar in Les Lettres Romanes: ‘Tristram Shandy’ de Sterne en traduction
française.
Adres: Holsbeeksesteenweg 170, B - 3200 Kessel-Lo.
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Moltmanns politieke belijdenis
Herman-Emiel Mertens
‘Nur für die Armen ist die Botschaft eine frohe.
Für die Reichen ist sie nur
peinlich’1.

Om zeer verscheidene kwaliteiten kan een theologie bekoorlijk zijn. De scherpte
van de analyses, de originaliteit en de diepte van de bespiegelingen, de
synthetische kracht, de existentiële betrokkenheid, de pastorale bruikbaarheid:
zovele factoren van degelijkheid én aantrekkelijkheid. Bovendien is er de
persoonlijke bewogenheid van de theoloog. Dat deze met hart en ziel achter zijn
beweringen staat, is hoegenaamd geen veeg teken. Als kritisch denkwerk verschilt
de theologie formeel van de geloofspraxis en de vrome bezinning. Zij is immers
rationeel verantwoorde en ‘wetenschappelijk’ gestructureerde reflectie op de
heilsboodschap en het geloofsantwoord. Het onderzoek van de historische
documenten en de analyse van de eigentijdse ervaringen kunnen niet kritisch
genoeg zijn. Maar anderzijds is de theologie, uitgerekend vanwege haar specifieke
inhoud, een wetenschap ‘sui generis’. Trouwens, dienstbaar te zijn aan de
gemeenschap is de echte wetenschap niet minderwaardig. Het geëngageerd
karakter van de theoloog schaadt niet noodzakelijkerwijze de
wetenschappelijkheid van zijn theologie. Deze kan en mag persoonlijke belijdenis
zijn.
Een schitterend voorbeeld hiervan is Jürgen Moltmann, de promotor van de moderne
theologie van de hoop (in het kielzog van Blochs filosofie) en politiek theoloog van
het allereerste uur (richting J.B. Metz). De wijze waarop hij zijn onvoorstelbaar rijke
documentatie tot een originele syn-

1

H. Urs von Balthasar, Wer ist ein Christ?, 1976, geciteerd door Moltmann in Kirche im
Prozesz der Aufklärung, 1970, p. 46.
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these heeft verwerkt, de diepte van zijn denken, alsmede de omvangrijkheid van zijn
oeuvre getuigen van zijn meesterschap. Moltmann is ontegenzeglijk een van de meest
invloedrijke theologen van onze tijd. Zijn wereldfaam is wel verdiend. Als ‘gelovige’
denkt hij na en zet hij zich in met alle - ook politieke - gevolgen vandien. Omdat hij
sterk is aangegrepen door het lijden en de ellende van massa's mensen, wil hij graag
geloven in de God van Jezus Christus. Toen onlangs een T.V.-interviewer hem op
de man af vroeg: ‘Waarom is U theoloog geworden?’, luidde zijn antwoord: ‘In mijn
jeugd droomde ik ervan natuurkundige of mathematicus te worden, maar tijdens de
krijgsgevangenschap heb ik noodgedwongen veel nagedacht over het lijden in de
wereld en over de diepste zin van het leven, en zo besliste ik dominee te worden en
theologie te studeren’. De theologie ook maatschappelijk relevant te laten zijn is hem
gewoon een kwestie van eerlijkheid.
Omdat zij de trouwe actualiserende hertaling van het christelijke patrimonium
beoogt, weerspiegelt goede theologie ook de eigentijdse socio-culturele context, en
in zekere mate zelfs de biografie van de theoloog (denk maar aan Karl Barth en Paul
Tillich). Dit geldt ook voor Moltmann, die zich niet heeft opgesloten in een
afgezonderde academische ruimte noch in een neutrale zone van kerk en religie, op
veilige afstand van sociaal conflict en politiek tumult.
In zijn jeugd is Moltmann getuige geweest van het mens-onterende,
vrijheidberovende nazi-regiem. Hij was oud genoeg om de nefaste gevolgen te zien
van de staatsideologie en van de collaboratie van ‘Deutsche Christen’ die trouw
zwoeren aan Hitler en een politiek monotheïsme beleden: ‘ein Volk, ein Reich, ein
Führer, ein Gott’. Goddank was er de ‘Bekennende Kirche’ met haar Credo van de
Barmen-synode in 1934 (waar Karl Barth als voornaamste woordvoerder optrad):
‘Jezus Christus, zoals de heilige Schrift ons over Hem getuigt, is het éne Woord
Gods’. Moltmann was te jong om actief deel te nemen aan het verzet van de
‘Bekennende Kirche’, maar dat zijn sympathie die richting uitging bewijst o.m. zijn
latere bewondering voor Dietrich Bonhoeffer, de martelaar van deze belijdende kerk
en de profetische visionair van het geseculariseerde christendom, waaraan Moltmann
verschillende publikaties zou wijden2.
Geboren te Hamburg in 1926 (van lutherse huize, echter niet uit een klerikale
familie; zijn vader was gymnasiumleraar), werd hij op zeven-

2

J. Moltmann, Herrschaft Christi und soziale Wirklichkeit nach Dietrich Bonhoeffer, München,
1959; Die Wirklichkeit der Welt und Gottes konkretes Gebot nach Dietrich Bonhoeffer,
München, 1960.
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tienjarige leeftijd onder de wapens geroepen. Zijn drie-jarige krijgsgevangenschap
bracht hij grotendeels door op Britse bodem. Dat vrijheid, hoop, angst, lijden, geen
louter abstracte begrippen en academische woorden zijn, heeft hij in die jaren aan
de lijve ervaren. Bevrijd, kan hij zijn theologie beginnen te Göttingen in 1948/49
onder leiding van H.J. Iwand, E. Wolf en O. Weber. ‘Geschokt en ontredderd kwamen
destijds de overlevenden van mijn generatie uit de kampen en de veldhospitalen naar
de auditoria. Een theologie die niet in het aangezicht van de godverlaten Gekruisigde
over God gesproken zou hebben, had ons destijds niet geraakt’3. En door de
levenssituaties én door zijn meesters te Göttingen is Moltmann voorbestemd tot een
‘theologia crucis’, de enige die hoop op echte bevrijding voedt.
Maar deze bevrijding liet op zich wachten. De wederopbouw van het vernielde
Duitsland ‘naar oude normen’, het Wirtschaftswunder, de C.D.U., de Oost-West
spanning, de herbewapening: hoe teleurstellend! Met de S.P.D. kwam er wel een
zekere ontspanning m.b.t. de Ostpolitik. Maar de problemen van kern-energie,
bewapening, milieubezoedeling, werkloosheid, gastarbeiders zijn er inmiddels niet
op verbeterd (vooral vanwege de internationale schaalvergroting). Voeg hierbij de
ontwikkelingsproblematiek, de emancipatiebewegingen, het racisme, het dreigend
oorlogsgevaar. Vormen niet al deze actualiteitsproblemen de concrete vraaghorizon
waartegen de heilsboodschap geprojecteerd moet worden? Moltmann heeft dit steeds
goed begrepen, minstens zo goed als Karl Barth, die graag theologie bedreef met de
bijbel in de ene en de krant in de andere hand (Moltmann is m.i. immer Barthiaan
gebleven in hart en nieren, ondanks de zeer eigen wegen die hij gegaan is).
Van 1953 tot '58 is Moltmann dominee te Bremen-Wasserhorst en Studentenpfarrer
te Bremen. Heel gelukkige jaren, bekent hij zelf. Een pastorale ervaring van belang
voor zijn theologische evolutie, temeer daar zij bevrucht is door de ecclesiologische
visie die Moltmann dankt aan de Nederlands-Hervormde theoloog Arnold Albert
van Ruler (1908-1970). Na zijn Habilitation als doctor in de theologie te Göttingen
in 1957 wordt

3

J. Moltmann, Der Gekreuzigte Gott, München, 1972, p. 7. Zie ook het zo pas verschenen
persoonlijke getuigenis Der Gott, auf den ich hoffe, in het verzamelwerk Warum ich Christ
bin (Hrsg. W. Jens), München, 1979, pp. 264-280. Destijds getuigde Moltmann in Perspektiven
der Theologie, 1968, (vert. Opstanding van God): ‘Volgens oude lutherse wijsheid wordt
men geen theoloog door lezen en studeren alleen, maar door strijd, aanvechting, verdoemd
worden, en sterven en leven. God kennen wil zeggen God ondergaan’ (p. 34). Bijna het hele
oeuvre van Moltmann is in Nederlandse vertaling verschenen (Ambo, Utrecht en Bilthoven).
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hij professor aan de Kirchliche Hochschule in Wuppertal. In 1963 wordt hij professor
in de systematische theologie en de sociale ethiek te Bonn, en sinds 1965 is hij
professor in de systematische theologie aan de universiteit van Tübingen. Ondertussen
was in 1964 zijn eerste grote werk verschenen, dat meteen zijn wereldfaam vestigde:
Theologie der Hoffnung. Het heeft een waardig vervolg gekregen in Der gekreuzigte
Gott (1972) en in Kirche in der Kraft des Geistes (1975). Deze drie zeer lijvige
banden vormen een magistrale trilogie over de eschatologische, christologische en
ecclesiologische aspecten van de theologie die ook ‘maatschappijkritisch’ moet zijn.
Deze politieke trend wordt mettertijd geëxpliciteerd, maar is toch reeds van het begin
af aan herkenbaar aanwezig. Vanaf de Theologie der Hoffnung tot de meest recente
publikaties, zoals Die Befreiung der Unterdrücker (in het tijdschrift Evangelische
Theologie, 1978) en Menschenwürde, Recht und Freiheit (1979). Al verschuiven de
accenten en wisselen de perspectieven, toch evolueert Moltmanns denken vrij
rechtlijnig. Centraal staat het kruis van de Verrezene, onze hoop voor de wereld.
Steeds is er de betrokkenheid op de maatschappelijke actualiteit (echter zonder
verwaarlozing van de persoonlijke subjectiviteit). De hele heilsboodschap moet ook
maatschappijkritisch effect krijgen. Moltmanns hele oeuvre is een pleidooi voor
‘politieke hermeneutiek’. Aan de hand van een vijftal centrale themata probeer ik
dit aan te tonen: hoop - revolutie - kritische theologie - kruis - bevrijding.

Christelijke hoop als werelds engagement
Christen zijn is hopen, ondanks alles, dankzij Jezus de Verrezene. De hoopvolle inzet
voor een meer humane wereld is de ethische keerzijde van het paasgeloof. De
joods-christelijke Godsopenbaring is verwoord in de taal van de belofte die oproept
tot de uittocht; de hele bijbel moet dus in het ‘futurum’ gelezen worden; christelijke
theologie moet eschatologisch zijn van a tot z. Christelijke eschatologie spreekt over
Christus en zijn toekomst. Christelijke hoop is actieve verwachting van deze nieuwe
wereld, ons door God beloofd. Ziedaar enkele kern-ideeën van Moltmanns Theologie
der Hoffnung. De invloed van Ernst Blochs monumentale Das Prinzip Hoffnung is
overduidelijk, ondanks de diepgaande verschillen. De utopische trend, de openheid
voor het kwalitatief nieuwe, het primaat van de toekomst op het heden en het verleden,
van het nog-niet op het nu-reeds: zovele symptomen van verwantschap. Maar
Moltmann heeft ook vele andere bronnen aangehoord vooral bij zijn
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onderzoek naar het oud-testamentische materiaal: V. Maag, W. Zimmerli, G. von
Rad, M. Eliade e.a.4.
Hij gaat uit van het wondere feit dat de godsdienst van het oude Israel ook na de
vestiging in het beloofde land, in wezen een nomaden-religie is gebleven, met een
dynamisch Godsbeeld (de trekkende God, de God van historische figuren en niet
van plaatsen) en met een lineaire geschiedenisopvatting (niet de cyclische, waarin
‘niets nieuw onder de zon is’). God is de immer komende, die zichzelf manifesteert,
echter niet in tijdeloze ideeën en universele waarheden, doch in de concrete
geschiedenis van het volk waarmee Hij zich voorgoed verbonden heeft. Goddelijke
openbaring is niet de onthulling van wat reeds is, doch belofte van wat komen zal
en in tegenspraak is met het nu bestaande. Gods belofte is transcendent: zij wordt
door geen enkel historisch heden uitputtend vervuld. Iedere historische vervulling
(bijv. intocht in Kanaän, terugkeer uit de ballingschap) is slechts gedeeltelijk en
voorlopig; wel opent zij nieuwe, weidsere horizonten van verwachting. Het geloof
in de Belofte uit zich in de trouw aan het Verbond, de gehoorzaamheid aan de Wet
en de ‘exodus uit de bestaande geborgenheden’.
Zelfs de verrijzenis van de gekruisigde Christus is niet de uiteindelijke vervulling.
Pasen is niet het einde van de geschiedenis doch toont ons wel de Belofte ‘in kracht’.
De Verrezene heeft nog verdere toekomst, want Hij is lotsverbonden met degenen
die in Hem geloven. Pasen opent de eschatologische perspectieven van de nieuwe
aarde en roept op tot een militante hoop op de nieuwe gerechtigheid, het nieuwe
leven, de nieuwe heerschappij Gods (jammer dat Moltmann deze oud-testamentische
categorieën onvoldoende geseculariseerd vertaalt). Christelijke hoop is allesbehalve
passieve berusting; zij is hoegenaamd geen bedrieglijk opium, geen gevaarlijk alibi.
Zij is actieve inzet voor meer rechtvaardigheid, daadwerkelijke liefde tot het ware
leven, een ‘doen’.
Een samen-doen. Het wereldse engagement is geen zaak van de afzonderlijke
gelovigen alleen. Het is een zending van de gehele gemeenschap qua gemeenschap
en bovendien georganiseerd. Aan de maatschappijkritische taak van het instituut
kerk heeft Moltmann het hele vijfde hoofdstuk van zijn Theologie der Hoffnung
gewijd. De titel Exodusgemeinde liegt er niet om. Sinds de Aufklärung, de Franse
Revolutie, de industrialisatie heeft de kerk voortdurend aan functieverlies geleden.
De bekoring is nu

4

Vgl. Discussie over Theologie van de Hoop van Jürgen Moltmann, verzamelwerk, Utrecht,
1968.
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groot, haar zending te reduceren tot deze drie troostfuncties: 1. oase van rust en
groene zone van bezinning te zijn voor de moderne mens die dreigt zichzelf te
verliezen in deze verzakelijkte, vertechniseerde, jachtige samenleving; 2. ruimte te
bieden voor de echte medemenselijkheid door het stichten van groepen waar de mens
telt als persoon en niet als functie en waar hij met de voornaam wordt genoemd; 3.
instituut te zijn voor de oplossing van de diepste levensvragen waarvoor men nergens
terecht kan. Natuurlijk gaat het hier om zinvolle taken voor de kerk. Maar haar
zending reikt verder dan de privé-moraal; ook de macro-structuren, die het concrete
leven historisch conditioneren, vallen onder de kritiek van de Belofte. Niets is
definitief, ideaal en absoluut; alles is voorlopig, onvolmaakt en relatief, alles behalve
de ‘Deus semper major’.
De kerk mag zich niet afstemmen op deze wereld (Rom. 12,2); zij moet op zoek
gaan naar de stad van de toekomst (Hebr. 13,14). Niet co-existeren met het bestaande
maatschappelijke bestel, doch ‘pro-existeren’. Door haar verkondiging, dienst en
voorbeeld moet zij de paasboodschap waar maken en de wereld ‘infecteren met hoop’
(J.C. Hoekendijk). Christelijke hoop moet ook maatschappijkritisch zijn. Dat de
heilsboodschap als existentieel betrokken geïnterpreteerd moet worden, heeft R.
Bultmann terecht beklemtoond. Moltmann gaat verder. De boodschap moet niet
alleen de innerlijke subjectiviteit van het ‘ik, hier en nu’ raken, doch ook de persoon
in zijn maatschappelijke context. Het heil wordt in de bijbel voor alles ‘sociaal’
opgevat5.

Van re-volutie naar pro-volutie
De eigenlijke hermeneutische plaats voor het juiste verstaan van de evangelische
boodschap is de concrete situatie van menselijke ellende en onvrijheid. ‘Het gaat in
de tekstuitleg in dit perspectief niet meer om de individuele zelf-interpretatie. Dan
komt in plaats van het vrijblijvend historisch toezien een hartstochtelijke interpretatie
die in de ban is van de toekomst’, zo luidt het in Religion, Revolution and the Future,
een bundel voordrachten voor het merendeel in de U.S.A. gehouden in 1967-68,
waarin Moltmann de implicaties van zijn theologie van de hoop ontvouwt

5

Vgl. W.A. de Pree, Maatschappijkritiek en Theologiekritiek, Assen, 1971; H.E. Mertens,
Hoopvol op weg, Tielt-Den Haag, 1969; Id., Naar een verruiming van de existentiële
interpretatie van de eschatologische boodschap, in Bijdragen, 1973, pp. 350-370.
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en tot concrete toepassingen komt. De maatschappelijke en politieke dimensies
worden nog sterker belicht6.
Het Nieuwe Testament is het testament van het ‘nieuwe’. ‘Nieuw’ is het
sleutelwoord. Haast op iedere bladzijde komt het terug: het nieuwe Jeruzalem, de
nieuwe aarde, het nieuwe lied, het nieuwe gebod, de nieuwe wijn, de nieuwe
schepping, de nieuwe mens, de nieuwe Adam, de nieuwe tijd. Nieuw in de zin van
‘beter’. Dus geen verandering omwille van de verandering alleen (geen ideologie
van de revolutie). ‘Geen enkel heden begint met het jaar nul, al heeft elke revolutie
dat geprobeerd’. Het gaat om de positieve vooruitgang van de geschiedenis.
‘Pro-volutie’ in plaats van ‘re-volutie’ en ‘pro-ligie’ eerder dan ‘re-ligie’ (J.B. Metz
spreekt van de vlucht niet uit de wereld maar met de wereld naar voren). Christenen
zijn aan een voortdurende revolutie toe; hun geloof in de opstanding weerklinkt in
hun protest tegen iedere vorm van menselijke vervreemding en onvrijheid, hun hoop
mondt uit in het doorbreken van het maatschappelijke status quo. In hun dagelijkse
praxis moet hun hoop operabel worden. Daarom kiezen zij partij voor de verdrukten,
beginselvast maar zonder fanatisme. De revolutie is geen doel op zich, doch een
middel en valt onder de kritiek van de Belofte. De revolutionairen moeten bevrijd
worden van verbetenheid en kramp. In volle strijd mogen zij lachen, zingen en dansen
‘als de eerste vrijgelatenen van de schepping’7. Een beetje humor is hun toegestaan,
zelfs aangeraden. Wie in God, de enige Absolute, gelooft kan al het overige
relativeren, ook de eigen contestatie. Trouwens geen geloofwaardige
maatschappijkritiek zonder eerlijke zelfkritiek. Beide volgen uit het authentieke
geloof in de God der Belofte, het enige subject van de totale geschiedenis. ‘Onze
plannen zijn de toekomst niet’8. De Belofte overschrijdt steeds het resultaat van ons
historisch handelen; zij roept ons echter op tot de daad. Dat is Moltmanns alternatief
voor het dilemma ‘geloof zonder toekomst’ (religie opium) - ‘toekomst zonder geloof’
(marxisme). De hoop als stimulans gegrond in het Godsgeloof. ‘Zonder geloof kan
de hoop niet lachen, en zonder hoop kan het geloof niet liefhebben’.

6
7

8

Geloof in de Toekomst, Utrecht, 1969, p. 137. (vert. Religion, Revolution and the Future).
Dit woord van Herder is de titel geworden van een werk over de ludische mens, Die ersten
Freigelassenen der Schöpfung, 1971 (vert. Het spel van de Vrijheid). Vgl. H.E. Mertens,
Humor en christelijke hoop, in Tijdschrift voor Theologie, 1976, pp. 25-43.
Vgl. mijn boekje Geloof en Politiek, Davidsfonds, Leuven, 1972, geschreven onder inspiratie
van J. Moltmann en J.B. Metz.
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Theologische kritiek van de politieke religie
Tot een duidelijke begripsomschrijving en thematisering van de politieke theologie
komt het in twee bijdragen van 1970: Politische Theologie (in Umkehr zur Zukunft)
en Theologische Kritik der politischen Religion (in het verzamelwerk van J.B. Metz,
J. Moltmann en W. Oelmüller Kirche im Prozess der Aufklärung). In deze beide
publikaties komt de verwantschap met Joh. B. Metz sterk tot uiting (vgl. Zur Theologie
der Hoffnung dat Metz in 1969 liet verschijnen). Moltmann trekt de lijnen door van
zijn theologie van de hoop om tot een concrete politieke praxis te komen, die echter
geheel valt onder de kritiek van het kruis. De hoop op de beloofde toekomst kan niet
voorbijgaan aan het concrete lijden van deze wereld. Het wordt allerminst een pleidooi
voor een ‘christelijk establishment’. Geen zegening van de partijvlag ‘christen
democratie’. Integendeel, een scherpe kritische beschouwing van al wat zich graag
christelijk noemt. De naam ‘politieke theologie’ is hoegenaamd niet nieuw. Reeds
in 1922 publiceerde C. Schmitt zijn Politische Theologie. De idee is verwant met
het begrip ‘politieke religie’, stammend uit de Stoa-filosofie, die drie soorten
godengestalten onderscheidt: de mythische van de dichters, de natuurgoden van de
filosofen, de staatsgoden van de politici. De cultus van deze laatsten was een plicht
van vaderlandse trouw. Met Constantijn (313) heeft het christendom de rol van de
Romeinse staatsgodsdienst overgenomen en treedt het op als de instantie die zich
garant stelt voor de zedelijke orde. Zoals E. Peterson in zijn Monotheismus als
Politisches Problem (1935) beschrijft hebben de christelijke filosofen geprobeerd
het bijbelse monotheïsme - ‘één God, één Logos, één Kosmos’ - te verbinden met
het filosofische: ‘één keizer, één wet, één rijk’. Maar er kwam een dubbele kink in
deze kabel: de triniteitsleer en de eschatologie. De pax Christi valt uiteindelijk toch
niet samen met de pax romana. De echte Godsvrede is niet het werk van de Keizer
doch wordt alleen door bemiddeling van de Gekruisigde tot stand gebracht. Hoe diep
de idee van de staatsreligie verankerd lag in het christelijke bewustzijn, heeft later
het principe ‘cujus regio illius et religio’ bewezen.
De voornaamste kritiek op iedere vorm van politieke religie komt van het kruis
van Christus. Golgota is het breekpunt tussen het christendom en alle ideologieën
en religies. Het meest specifieke van het christendom is de referentie van al zijn
uitspraken en houdingen naar het kruis. Jezus was geen zeloot, geen vrijheidsstrijder,
geen politieke contestant. Zijn evangelie is geen sociaal manifest, geen politiek
handvest. Hij is door de joden veroordeeld en overgeleverd om zijn houding tegenover
de Wet. Maar hij
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is niet terechtgesteld als een godslasteraar - door steniging, zoals Stefanus - doch als
een oproerling is hij door de Romeinen gekruisigd. ‘Die Kreuzigung ist der einzige
offenkundig politische Punkt in der Geschichte Jesu’. Het kruisteken herkenningsteken van de christen - is als een vraagteken achter alles wat zich
christelijk noemt. Van daaruit valt een schaduw over de wereld van de politiek, over
de politieke en sociale realiteit van de kerken.
Er is geen levensgebied waar de afgoderij zo welig tiert als de politiek. De afgoden
- geld, macht, roem - worden er aanbeden in hun heiligste gedaanten. Zij moeten
ontmaskerd worden. Een beeldenstorm in naam van de echte democratie wordt
aanbevolen. Deze de-sacralisering, in naam van de Gekruisigde, is een verre echo
van het oudtestamentische beeldverbod. Tegenover de God-van-de-Hoop staan de
goden van de werkelijkheid, zei Luther. Maar deze ‘Deus spei’ (God-van-de-Hoop)
is de ‘Deus crucifixus’ (Gekruisigde God). Daarom is ieder triomfalisme voorbarig
en noodlottig, daarom mag de kerk als ‘instituut der kritische vrijheid’ (Metz) zich
niet vastbinden aan regimes en partijen.
Politieke theologie mag niet verward worden met politieke ethiek, noch met een
theologische bezinning op de politiek. Zij is geen deelvak, geen afzonderlijke
discipline naast bijv. christologie, scheppingsleer, enz. Zij beoogt iedere theologische
uitspraak ook een politieke vertaling en relevantie te doen krijgen. Kortom, zij is een
tendens van de hele theologie. Overigens draait de zogezegde heilige neutraliteit van
godsdienst, kerk en theologie uit op de zegening van de bestaande maatschappelijke
(wan-) orde. Wie geen kleur bekent, werkt in feite het status quo in de hand. Waar
menselijke waarden bedreigd worden, mag de kerk niet afzijdig blijven. Politieke
theologie wil de politieke houding van de kerk bevragen. Dit hoeft echter geenszins
te leiden tot een verpolitisering van de kerk, noch tot een klerikalisering van de
politiek. Dit gevaar zit er natuurlijk wel in. Wie bij Moltmann argumenten zoekt ten
voordele van het christelijke partijwezen, komt bedrogen uit. Maar wie het geloof
wil reduceren tot een sociaal dienstbetoon of een politieke praxis eveneens. Het
christendom is niet te vervangen door een humanisme.

Politieke kruistheologie
Al deze ideeën worden hernomen en verder uitgewerkt in Der Gekreuzigte Gott
(1972), het magistrale vervolg en complement van de theologie van de hoop. Het
kruis is het referentiepunt en het allesbeslissende criterium van
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al wat zich christelijk wil noemen. ‘Das Kreuz ist unsere Theologie’, zo schreef
Luther. Politieke theologie moet kruistheologie zijn of ze is niet christelijk. Moltmann
biedt ons een moderne editie aan van de lutheraanse ‘theologia crucis’.
‘Le symbole donne à penser’ (P. Ricoeur). Moltmann parafraseert: ‘Das Symbol
des Kreuzes lädt zum Umdenken ein’. Goede Vrijdag is het moment van de radicale
en totale ‘Umwertung aller Werte’. Op Golgota splitsen de wegen zich voorgoed:
de menselijke filosofie, de joodse religie, het geloof in de gekruisigde Jezus.
Andermaal legt Moltmann een sterke nadruk op het historische feit dat Jezus als
godslasteraar door de joden is veroordeeld en als oproerling door de Romeinen is
terechtgesteld. Daarbij komt dat hij als een door God verlatene in eenzaamheid is
gestorven, de doodsschreeuw ‘mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (psalm 22)
doorklieft als het ware Gods eigen hart.
Kruismystiek en kruisnavolging worden veelal geprivatiseerd en gespiritualiseerd
opgevat. Ze zouden ook politiek relevant moeten zijn. Het gaat immers om het
apostolisch lijden, eigen aan het daadwerkelijke getuigenis van het evangelie. ‘Kruis
is niet het lijden dat met het natuurlijke bestaan verbonden is, maar het lijden dat
met het christen zijn verbonden is’, aldus Bonhoeffer, door Moltmann graag geciteerd.
Kruisgeloof is deelname aan Gods machteloosheid in het lijden van Christus dat
voortduurt in het onnoemlijke leed van zovele armen en verdrukten.
Wie niet kan lijden kan ook niet liefhebben. De God van Jezus Christus heet
‘liefde’; hij kan lijden en mede-lijden. Zijn liefde-pathos is ook zijn ‘sym-pathie’
met alle noodlijdenden. Zijn boodschap, die alleen voor de armen een ‘blijde’ is,
moet geïnterpreteerd worden vanuit de concreet historische situatie van armoede,
geweld, racistische en culturele vervreemding, industriële milieuvervuiling,
zinloosheid: de vijf ‘duivelskringen van de dood’. Uitgerekend omdat de vrijheid
van het geloof moet beleefd worden in politiek-vrije ruimten, moet de verkondiging
van kruis en opstanding ook politieke weerklank krijgen. De historisch voortdurende
Goede-Vrijdag-situatie doorkruist onze hoop op de verrijzenis.

Bevrijding van verdrukten én verdrukkers
Alle mensen zijn tot de vrijheid geroepen. In zijn recente publikatie Menschenwürde,
Recht und Freiheit (1979), die een theologische bezinning is op het eerste artikel van
de grondwet van de Bundesrepublik, schrijft Moltmann: wanneer niet alle mensen
vrij worden, zijn de nu vrijen in waarheid niet vrij; daarom bestaat er geen andere
waarborg voor de
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eigen vrijheid dan de consequente bevrijding van de onderdrukten. Maar dit proces
is moeilijk, aangezien onze daden meer door angst dan door hoop worden
aangedreven.
Niet alleen de verdrukten, ook de verdrukkers moeten bevrijd worden van hun angst.
Aan dit thema heeft Moltmann onlangs een merkwaardig artikel gewijd: Die Befreiung
der Unterdrücker9, waarin hij stelt dat de fenomenen van verdrukking hoofdzakelijk
te herleiden zijn tot deze drie vormen van vervreemding en zelf-gerechtigheid:
racisme, seksisme, kapitalisme. Telkens gaat het om een verkeerde identificatie van
het mens zijn: blank, man, bezitter. Het uit angst geboren superioriteitsgevoel brengt
een psychologisch mechanisme van zelfrechtvaardiging op gang en bovendien een
ideologisch mechanisme van agressie en overheersing. De remedie bestaat in de
herverdeling van macht en bezit en in het bestrijden van het egoïsme van de groep,
de sekse, de klasse. Het kwaad moet aan de wortel bestreden worden: de angst. De
mens is geroepen tot liefde en geluk. Waar deze geluksdrang ontspoort, waar zijn
liefde verongelukt, is hij ontredderd en angstig. Zonde is niet het lot van de mens,
doch zijn geschiedenis. Zonde is verongelukte liefde tot God.
De exodus uit de angst en de vervreemding is de calvarietocht van het groeiende
geloof in de gekruisigde God die de toekomst opent voor de echte vrijheid, die geen
heerschappij of machtswillekeur is, maar dienende gemeenschap. Voor de
onderdrukkers is deze bevrijdende kruisweg steiler en langer dan voor de
onderdrukten.
Uit dit alles blijkt hoe genuanceerd Moltmann denkt. Wit-zwart tekeningen dragen
niet zijn signatuur. Hij is wars van de valse alternatieven: evangelisering of
humanisering, bekering van het hart of structuurhervormingen, verticaal geloof of
horizontale liefde10. De ‘homo politicus’ mag ook volop ‘homo ludens’ zijn.
Kruisgeloof én verrijzenishoop. Politiek én mystiek. Gaat Moltmann de linkse toer
op? Voor wie rechts van het kruis staat uit zelfbehoud ten koste van de andere, ja.
Moltmann is democraat omwille van de mens, door God tot vrijheid geroepen. ‘Het
koninkrijk van God kan het socialisme zijn, maar daarmee is het socialisme nog niet
het Koninkrijk van God’. Zoals Bonhoeffer maakt Moltmann een scherp onderscheid
tussen het laatste en het voorlaatste, tussen het relatieve en het absolute. Zijn politieke
belijdenis is de keerzijde van zijn Credo in de Gekruisigde God, zijn hoop.

9

10

Zie het tijdschrift Evangelische Theologie, 1978, pp. 527-537. Op 11 mei 1979 heeft Moltmann
in een gastcollege, ‘The Liberation of Oppressors’, aan de theologische faculteit te Leuven
dezelfde ideeën ontwikkeld.
Zie Het experiment Hoop, 1975, p. 17.
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De Valstrik van de Welvaart II
Paul Erbrich
De expansieve economie schept niet alleen materiële rijkdom; zij leidt ook tot
maatschappelijke euvelen. Daarom vraagt het onderdrukken van de
dwangmatige groei in de economie ook om nieuwe initiatieven in het sociale
vlak. Dit kan echter niet betekenen, dat weer nieuwe verantwoordelijkheden
op de rug van de Staat moeten worden geschoven. Dat zou alleen zin hebben in
een economie waarin de produktiviteit en het produktievolume maar doorgingen
met constant stijgen en waarin daardoor ook de inkomsten van de Staat
voortdurend omhoog bleven gaan. Verspert men daarheen echter de weg, dan
blijft als enig alternatief over, dat de betrokkenen een deel van hun problemen
weer zelf moeten gaan oplossen en wel zonder binding aan een economisch
systeem dat op geld verdienen en winst is gericht. Maar hoe? (Het eerste deel
van dit artikel in het vorige nummer).

Sociale veranderingen noodzakelijk
Er zal meer solidariteit moeten ontstaan binnen overzichtelijke groepen mensen. In
de zogenaamde ‘kleine netten’, die de mensen in hun dagelijks leven, in hun
woonomgeving omvatten, los van hun plaats in het arbeidsproces en los van het
staatsapparaat. De kern van een dergelijk ‘klein net’ zou gevormd moeten worden
door zo'n 15 tot 20 gezinnen, die bij elkaar in de buurt wonen. Zij zouden als het
ware een nieuw soort familieband moeten vormen, waar men in tegenstelling tot de
vroegere ‘grote families’ niet in wordt geboren maar uit vrije keus in toetreedt. Het
traditionele kleine gezin verdwijnt daardoor niet, maar krijgt er wel een grotere
dimensie door. De leden van die ‘kleine netten’ moeten niet alleen intensiever
onderling menselijk contact zoeken, maar zich ook belasten met het verzorgen van
bepaalde sociale voorzieningen en met het verlenen van
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diensten aan de gemeenschap. Elk gezin van die ‘kleine netten’ zou bijvoorbeeld
moeten zorgen voor iemand met wie men intensiever contact heeft - een bejaarde,
een kind uit een gebroken gezin, een gastarbeider, een vluchteling enz. Dit idee van
de ‘kleine netten’ sluit aan bij iets dat ondanks woonblokken en werkende moeders
nog steeds is blijven leven in de vorm van ‘burenhulp’.
De kwaliteit van het leven kan aanmerkelijk worden verbeterd wanneer een hele
woonwijk naar het model van de ‘kleine netten’ wordt georganiseerd. Het streven
naar het oplossen van bepaalde problemen en het vervullen van bepaalde taken in
eigen beheer en binnen een begrensde wijk vergt immers een daarop gerichte
infra-structuur. Zo'n wijk zal moeten worden voorzien van winkels voor de dagelijkse
gebruiksgoederen, van werkplaatsen voor het verrichten van reparaties, van café's,
van adviesbureaus, van werkruimten voor vrije-tijds-besteding, van biliotheken en
clubgebouwen. Daarnaast zouden ook die dienstverlenende bedrijven die min of
meer vrij zijn in de keuze van hun vestigingsplaats, die plaats moeten kiezen in zulke
tot nieuw leven gewekte woonwijken en precies datzelfde zouden de administratieve
eenheden van de overheid evenals van het particulier bedrijfsleven kunnen doen. Bij
de hoogontwikkelde stand van de hedendaagse communicatiemiddelen is immers de
concentratie van kantoren in mastodont-gebouwen overbodig.
Met zulke maatregelen, die lijnrecht ingaan tegen de tendens van steeds meer
complicatie en concentratie in het stedelijk apparaat, zou het naar de berekeningen
van het NAWU-team mogelijk zijn ongeveer de helft van alle arbeidsplaatsen in een
geïndustrialiseerd land naar de woonwijken te verplaatsen. Daardoor zou het mogelijk
worden het verkeer en het daaraan verbonden lawaai alsmede het vermoeiende open neer pendelen tussen woon- en werkplaats in te dammen. Van de leden der ‘kleine
netten’ hoeft maar een kwart normaal produktieve loonarbeid te verrichten om de
economische grondslag van het hele net veilig te stellen. Alle andere leden die tot
werken in staat zijn, kunnen zich wijden aan de belangen van de gemeenschap, in
het bijzonder die van hun eigen ‘kleine net’. Belangen als het onderhoud van parken
en groenstroken, het verbeteren van woningen, het vervaardigen van bepaalde
gebruiksvoorwerpen, het organiseren van een vlooienmarkt, het verzamelen van
afval dat in aanmerking komt om op een of andere manier opgenomen te worden.
Er komen arbeidsplaatsen vrij, omdat slechts een kwart van de leden der ‘kleine
netten’ hun arbeidskracht ter beschikking hoeft te stellen van de winstgevende
beroepen. Belastingen kunnen omlaag, omdat het ambtelijk apparaat van de
welvaartszorg kan worden ingekrompen. Maar bovenal
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komt de solidariteit weer aan de oppervlakte en kunnen de vereenzaming van het
individu en zijn vervreemding van de omgeving worden overwonnen. Het proces
waarlangs in het bestaande economische systeem allerlei randgroepen naar tehuizen
en getto's van verschillende soort worden weggerangeerd, wordt teruggedraaid, omdat
al deze groepen hun plaats krijgen en betrokken worden in de levenssfeer van de
actieve bevolking. De ‘verzorgden’ worden weer ‘mee-zorgenden’. Kortom: de
kwaliteit van het leven stijgt.
Is dit model voor verwezenlijking vatbaar?
Als het waar is, dat de spanning veroorzaakt door de dwang om prestaties te
leveren; als het waar is, dat de atomisering van de arbeid in een economisch bestel
dat op arbeidsdeling steunt; als het waar is, dat de toenemende ondoorzichtigheid
van de groot-bedrijven en de anonimiteit van de staats-welvaartszorg de mens tot
een louter consumptiewezen laten verkommeren, dan moet genezing voor deze
kwalen worden gezocht in de omgekeerde richting. Zoals in de richting van de ‘kleine
netten’. De voordelen, die men daarvan mag verwachten, moeten voldoende
aanspreken om een poging tot realisering te rechtvaardigen, omdat iedereen erop
vooruitgaat. De mentaliteit van de mensen is al duidelijk aan het veranderen; hun
scala van waarderingen wijzigt zich reeds zienderogen en dit zou erop kunnen wijzen
dat er mensen te vinden zijn, die bereid en in staat zouden zijn hun schouders onder
zulke ‘kleine netten’ te zetten - als zij maar allemaal in dezelfde wijk woonden! De
eerste moeilijke stappen naar de opbouw van zo'n ‘klein net’ moeten in ieder geval
worden gezet.

Uitbouw van de sociale dienstverlening
De uitgaven van de Staat aan sociale voorzieningen groeien sneller dan zijn inkomsten.
Aan de ene kant groeit de behoefte aan zulke sociale voorzieningen ondanks of
mogelijk juist tengevolge van de hogere materiële levensstandaard gedurig, eenvoudig
door de toename van het aantal bejaarden, chronisch zieken, gehandicapten,
werklozen, vluchtelingen en onaangepasten, die hun draai in de samenleving niet
meer kunnen vinden. Het aantal diensten die de mensen elkaar zonder vergoeding
verlenen, neemt af tengevolge van het kleiner worden der gezinnen, de toenemende
anonimiteit van de buurtbevolking en de omstandigheid dat de vrouw steeds meer
loonarbeid verricht buitenshuis. Aan de andere kant vliegen de loonkosten de pan
uit, terwijl in de sociale dienstverlening, die altijd op de persoon is gericht, de arbeid
zich niet laat weg-rationaliseren zonder
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ernstige schade aan de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe meer echter de kosten
van de sociale voorzieningen buiten iedere proportie stijgen, des te harder rent de
Staat een financieel debâcle tegemoet. Hij kan niet nòg meer taken op zich nemen,
ook al zou hij het daartoe benodigde personeel kunnen vinden en eenmaal komt
onafwendbaar de dag waarop hij de uitgaven aan al die sociale voorzieningen moet
inkrimpen. Men spreekt nu al van de ‘sociale demontage’ als het tweelingzusje van
de werkloosheid. Om die demontage te voorkomen wordt hetzelfde recept aanbevolen
als tegen de werkloosheid: de economische groei weer op gang brengen. Een recept
dat overigens nog weinig heil heeft gebracht. Wil men inderdaad geen sociale
demontage, dan moeten de voorzieningen, die van staatswege voor de lange termijn
worden getroffen, worden aangevuld door een sociale dienstverlening niet op basis
van geldelijke beloning, doch in beginsel op basis van wederkerigheid. Dit laatste is
wel belangrijk voor de motivatie in de sociale dienstverlening, want ‘barmhartige
Samaritanen’ zijn nu eenmaal schaars gezaaid. Aan de logica van deze redenering
valt moeilijk te ontkomen.

Wie begint ermee?
Verbetering van de sociale welvaart kan in de industrielanden hoe langer hoe minder
worden bereikt door verhoging van de inkomens. Meer en meer komt het aan op de
verbetering van de onmiddellijke dienstverleningen zelf. Dit vereist echter gaven
van intermenselijk contact en van medemenselijk begrip. Het vereist
tijd-voor-elkaar-hebben, samenwerking, toewijding en een grote mate van
zelfverloochening. Mag men verwachten dat degenen die voor zo'n dienstplicht
worden opgeroepen, in voldoende mate over deze eigenschappen beschikken? Dat
is, op zijn zachtst gezegd, allerminst zeker. Inzicht immers in intermenselijke relaties
en concrete ervaring met intermenselijke solidariteit laten zich in het hedendaagse
gezin en in de kleine gemeenschap van de wijk of de buurt zo als die thans bestaat,
maar moeizaam verwerven. Daar komt bij dat in het hedendaagse denken de
economische overwegingen overheersen en de gedachte aan verdienen en concurreren
in steeds meer sectoren van het menselijk leven de motivatie steeds heillozer in een
richting drijft die voor het opbouwen van de ‘kleine netten’ en voor de sociale
dienstverlening daarin allerminst bevorderlijk werkt. Bijna in vertwijfeling roept het
NAWU-rapport dan ook om de macht van het voorbeeld. Een avant-garde, die door
het idee van de ‘kleine netten’ is geïnspireerd, moet eenvoudig
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maar vast beginnen zulke ‘kleine netten’ op te zetten, zodat de voordelen ervan
zichtbaar worden. En er moet voortdurend op die voordelen worden gehamerd:
ten eerste op het feit dat de sociale dienstverlening binnen het kader van de ‘kleine
netten’ deel uitmaakt van een nieuwe bevrijdingsbeweging in een overgeorganiseerde
en overgeciviliseerde en daardoor vervreemding scheppende wereld;
ten tweede op het feit dat deze sociale dienstverlening een mogelijkheid opent om
de eenzijdige afhankelijkheid van een deel der sociaal-politieke verworvenheden af
te wentelen van het bedrijfsleven en aldus de dwangmatigheid van de economische
groei op te heffen:
ten derde op het feit dat de gedeeltelijke vervanging van beroepsmatig en tegen
loon verrichte diensten door een sociale dienstverlening zonder vergoeding op basis
van wederkerigheid de professionalisering en de bureaucratisering van de sociale
dienstverlening tegenwerkt en deze dienstverlening weer humaniseert.

Hoe bereiken wij het doel?
Het NAWU-rapport vraagt om ongewone en diep-ingrijpende veranderingen ter
bestrijding van de veelsoortige crisisverschijnselen in de economie en de samenleving
van de industrielanden. Hoe kunnen zulke veranderingen onder de gegeven
omstandigheden politiek worden verwezenlijkt?
Ten eerste: Op dit terrein geldt geen wet van ‘alles of niets’. Veel van de
voorgestelde maatregelen werpen op zichzelf nut af, ook wanneer zij afzonderlijk
worden getroffen. Men kan dus stap voor stap vooruitgaan. Dat maakt het doorzetten
gemakkelijker. Bovendien kunnen verschillende van de voorgestelde maatregelen
uit meerderen hoofde worden gemotiveerd. Zij kunnen met één klap meerdere
problemen oplossen. Dat maakt ze aantrekkelijker. ‘Zo is bijvoorbeeld een afremmen
van de energie-expansie niet alleen aanbevelenswaardig omdat daarmee de reserves
aan grondstoffen worden gespaard en de produktie van afval wordt beperkt. Minder
energie gebruiken betekent ook dat menselijke arbeidskracht niet meer door energie
wordt vervangen; een argument van strategische waarde in een tijd van werkloosheid’.
Ten tweede: Het NAWU-rapport hoedt zich ervoor alleen maar
structuurveranderingen in de economie en in de samenleving voor te stellen zonder
tevens ook een meer sociale instelling te eisen van de individuele mens. ‘De mens
is nu eenmaal essentieel een sociaal wezen en een gemeenschap veronderstelt
autonome individuen’.
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Ten derde: De overgang van een enkel maar kwantitative naar een kwalitatieve groei
leidt uiteraard tot conflicten en bezwaren. Deze kunnen alleen langs democratische
weg vreedzaam worden opgelost, dan wel op de duur aanvaardbaar worden gemaakt.
Een verregaand en direct mee-beslissingsrecht en dito medewerking van de kiezers,
vooral van degenen die onmiddellijk bij de zaak betrokken zijn, lijkt daarom
onontbeerlijk. ‘De besluitvormingsprocessen zullen dan ook in een zodanige vorm
moeten worden gegoten, dat de beslissing tenslotte niet alleen wordt genomen door
degenen die op een of andere manier profijt trekken uit de economische groei, maar
ook door degenen die er iets voor moeten opofferen’. Onder zulke omstandigheden
zullen ongetwijfeld sommige groot-opgezette projecten zoals autosnelwegen en
kern-energiebedrijven niet meer zo gemakkelijk als vroeger tot stand komen. Men
zegt wel te vrezen dat het landsbelang en de nationale veiligheid tekort zullen komen
en doet dan alsof die grote projecten, die deze belangen wèl recht doen, alleen tot
stand kunnen komen door degenen die er wèl de voordelen van plukken, maar niet
de nadelen van ondervinden. Het laat zich ook niet loochenen dat het voortdurend
drammen naar grootschaligheid, centralisatie en anonimiteit, dat binnen een systeem
van enkel maar kwantitatieve groei nu eenmaal onvermijdelijk is, wordt afgeremd
door deelname van de betrokkenen. Maar dat is, gezien vanuit het oogpunt van de
kwalitatieve groei, juist gunstig.
Ten vierde: De overgang naar kwalitatieve groei eist een zekere sociale speelruimte,
waarbinnen zich de initiatieven zowel van particulieren als van kleine
gemeenschappen tot het uitproberen van alternatieve structuren zonder al te grote
institutionele en bureaucratische hindernissen kunnen ontplooien. ‘Daarbij moet
voorop staan, dat degenen die in de Staat, in de economie en in de samenleving het
beslissingsrecht in handen hebben, de nodige bewegingsvrijheid voor dergelijke
experimenten verlenen en dit soort initiatieven aanmoedigen. En hoe meer vrijheid
daartoe wordt verleend, des te meer wordt de macht van de economische en politieke
grootmachten beperkt ten gunste van een decentrale uitvoering van sociale en
economische activiteiten’.

Vragen en tegenwerpingen ter discussie
Wie reeds enigermate vertrouwd is met de problematiek van de economische groei,
zal stellig onder de indruk raken van de veelzijdige analyses en de consequent
doordachte hervormings-aanbevelingen in het NAWU-
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rapport. Wie slechts uit de verte van deze problemen heeft kennis genomen, dreigt
overweldigd te worden door de overvloed van perspectieven en de stroom van ideëen
in dit rapport.
Tegen zo'n rapport worden natuurlijk altijd bezwaren ingebracht. Zoals ten eerste
de vraag: hoe kan een klein land als Zwitserland zijn economisch systeem omturnen
zolang Duitsland en de Verenigde Staten niet terzelfdertijd of liever nog eerder
datzelfde doen? Zonder twijfel vormen internationale bindingen een beletsel voor
het eenzijdig inslaan van nieuwe wegen. Die bindingen zullen tot zekere hoogte
moeten worden losgemaakt. Het NAWU-rapport wijst er echter op, dat dit los maken
gedeeltelijk reeds heeft plaatsgevonden, namelijk door het vrijgeven van de
wisselkoersen. Als startpunt zou dit al genoeg zijn. Immers ook Duitsland en de
Verenigde Staten staan voor dezelfde problemen en zullen oplossingen in dezelfde
richting moeten zoeken. Vroeg of laat zullen zij moeten volgen. Men mag dan ook
verwachten dat de verschillen tussen de ontwikkeling der economische systemen in
de verschillende landen niet al te groot zullen blijken en dat die verschillen aan de
reeds bestaande ontkoppeling voldoende hebben om zich te vormen.
Een tweede tegenwerping: waarom spreekt het rapport nergens over de
ontwikkelingslanden? Wij moeten toch verder blijven groeien, willen wij die
ontwikkelingslanden te hulp blijven komen. - Maar waarmee? Met nòg meer militaire,
industriële en nieuw-modische snufjes soms? Iets anders produceren wij immers niet
meer. Al die dingen kunnen deze landen met hun 300 miljoen werklozen echter
nauwelijks gebruiken in die hoeveelheden waar wij zonder het hardop te zeggen op
hopen. Technische know-how dan? Die kan ook zonder uitbreiding van ons eigen
industrieel apparaat worden overgedragen. Geld dan? De ontwikkelingshulp van
particuliere en overheidsinstanties samen beloopt momenteel omstreeks 40 miljard
dollar, rond 0,5% van het bruto-nationaal-produkt van alle westelijke en oostelijke
industrielanden samen. Zou men deze ondermaats-bescheiden geldschenking nu
werkelijk pas dàn tot 80 miljard dollar kunnen opvoeren wanneer die industrielanden
twintig jaar lang hun economische bedrijvigheid met 3,5% per jaar hebben opgevoerd
en aldus een verdubbeling van hun produktie en dus ook een verdubbeling van hun
aanslag op de grondstoffen-voorraden hebben bereikt? Zulks terwijl intussen de kloof
tussen hen en de ontwikkelingslanden ook weer dubbel zo breed is geworden, ondanks
het feit dat de ontwikkelingslanden sneller zullen groeien dan de industrielanden.
Wat belet ons eigenlijk om reeds vanaf morgen en niet pas over twintig jaar het
percentage van onze produktie dat wij voor de ontwikkelingslanden bestemmen, op
1%
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te stellen inplaats van op 0,5%? Wij verbruiken dan tenminste niet nóg sneller de
thans nog tegen de minste kosten te winnen grondstoffen. Zouden de voorraden
daarvan in die twintig jaren uitgeput raken, dan zijn 80 miljard dollar
ontwikkelingshulp waarschijnlijk nog minder waard dan de 40 miljard van nu. Een
stabilisering van de groei zowel als van het interen der grondstoffenvoorraden in de
industrielanden is op lange termijn juist een voorwaarde voor de bevrijding van de
ontwikkelingslanden uit de nood en de ellende. Dit had inderdaad in het
NAWU-rapport duidelijker naar voren kunnen komen.
Een derde tegenwerping: deze hervormingsvoorstellen zijn utopisch. Zij vergen
immers een verandering van de mens. Men kàn echter de mens niet veranderen, zelfs
niet wanneer de noodzaak daartoe op nòg zulke deugdelijke argumenten steunt; zelfs
ook wanneer zij nòg zo goed overeenstemmen met dieper-liggende trekken in de
menselijke natuur. Realisten eisen nu eenmaal van iedere politiek dat zij de mens
neemt zoals hij nu eenmaal is; niet zoals hij zou moeten zijn. En de mens is nu
eenmaal iemand die zich niet graag gebonden weet en zich behaaglijk wil voelen des te hardnekkiger, naarmate hij zich meer slechts een raadje voelt in de
produktiemachine. De mens is bang dat hij tekort komt en zoekt daarom vóór alles
zijn eigen voordeel. Daarop antwoorden de idealisten dat men, daarvan uitgaande,
niet eens de heden ten dage op ons aanstormende problemen met onze begrensde
materiële middelen tijdig en menselijk kan oplossen, laat staan de problemen van de
toekomst. Het moet mogelijk zijn de mens ertoe te brengen zich aan te passen. Het
blijft echter een verontrustende vraag waar wij de hoop en de kracht daartoe vandaan
moeten halen of toegespeeld krijgen.
Een laatste tegenwerping: Die hervormingsvoorstellen zijn illusoir. Immers: ook
wanneer men het leefmilieu stabiliseert, heeft men grondstoffen nodig, verbruikt
men energie en smelten voorraden weg. - Dat is zonder twijfel waar. Eenmaal zal
de dag aanbreken waarop wij evenals onze voorvaderen ons in verregaande mate op
zonne-energie zullen moeten verlaten, zij het dan wel op een technisch veel hoger
niveau. Maar dat kan nog een hele tijd duren. Die tijd verlengen en tevens verhinderen
dat wij intussen in een slop terecht komen waar wij niet meer uit kunnen raken zonder
onnoemelijk zware offers, dat is de zin van de stabilisering waar het NAWU-rapport
op aandringt.
Het is te hopen dat het NAWU-rapport niet op de boekenplanken onder het stof
raakt terwijl de dringende problemen van werkloosheid, van inflatie, van lege
staatskassen en van de energiepolitiek dagelijks de aandacht van de verantwoordelijke
leiders dreigen op te zuigen.
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Van Duivels, Dictatoren en Literatoren:
Het literaire werk van M.A. Boelgakov
Emmanuel Waegemans
Nu bijna 40 jaar geleden stierf de Russische schrijver Boelgakov. Bij ons is
Michail Afanasjevitsj Boelgakov al lang geen onbekende meer1. In Rusland
evenwel worden zijn werken de sovjetlezer maar mondjesmaat toegediend of
zijn ze onvindbaar. Op de zwarte markt in Leningrad werden eind vorig jaar
75 tot 95 roebels geboden voor een nieuwe uitgave (1978) van zijn drie romans
De Meester en Margarita, De witte garde en Theaterroman. Een ideaal geschenk
dus om een Russische vriend mee te plezieren.
In 1979 kwamen, bij de jonge Amerikaanse uitgeverij Ardis, de memoires uit van
Boelgakovs tweede vrouw, L.E. Belozerskaja, onder de titel O zoete herinneringen2.
Jammer genoeg zijn deze herinneringen aan de samen met Boelgakov doorgebrachte
jaren 1924-1932 al te zoet: ze zijn niet uitgegroeid tot een onmisbaar tijdsdocument,
zoals de memoires van mevrouw Mandelstam of die van Pasternaks vriendin Olga
Ivinskaja3. Maar het feit zelf is tekenend: de laatste jaren verschijnen steeds meer
literaire en publicistische geschriften van grote Russische schrijvers, die in het
thuisland niet verder geraken dan het uitgeversmatje - indien daar überhaupt nog de
moeite voor gedaan wordt: meestal worden werken van betekenis meteen het land
uitgesmokkeld en gepubliceerd bij een van de

1

2
3

De Meester en Margarita, Hondehart, De eieren der Rampp-spoed, Zwarte sneeuw, Een
theaterroman, Het leven van de heer Molière, Verhalen van een jonge arts werden tussen
1968 en 1974 uitgegeven door de Arbeiderspers, Amsterdam.
L.E. Belozerskaja-Boelgakova, O, med vospominanij, Ardis, 1979.
Nadjezjda Mandelstam, Memoires & Tweede Boek, Van Oorschot Amsterdam, en Olga
Ivinskaja, Gevangene van de tijd. Mijn leven met Boris Pasternak, Elsevier, A'dam-Brussel,
1978.
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talrijke Russische uitgeverijen in het Westen. Al honderd jaar geleden zei Aleksander
Herzen, één van de kopstukken van de Russische politieke emigratie, dat er twee
Ruslanden bestaan: het officiële (met zetel in Petersburg), dat dood is, en het strijdende
en zoekende Rusland, dat in de emigratie in Parijs of Londen zit. Zo werd drie jaar
geleden, alweer in het Westen, ook het vroegere, onuitgegeven werk van Boelgakov
gepubliceerd4 en wetenschappelijke kringen zijn bezig met de editie van zijn volledig
werk. Wat is het toch dat deze Boelgakov zo populair heeft gemaakt? Wat heeft hij
de sovjet- en wat de westerse lezer te bieden?

Romans en theaterwerk: gemuilbande produktie
Michail Afanasjevitsj Boelgakov werd geboren in 1891 in Kiev, waar zijn vader
professor was aan de Geestelijke Academie. Michail studeerde geneeskunde en
werkte als arts in de omgeving van Smolensk en Kiev, ervaringen die hij satirisch
en humoristisch te boek stelde in Verhalen van een jonge arts. In 1921 verhuisde hij
naar Moskou en werkte voor verschillende kranten en tijdschriften. In 1924
publiceerde hij zijn eerste roman, De witte garde, in het tijdschrift Rossija, wat het
blad zijn bestaan kostte. Zijn enige gepubliceerde boek bevat 5 satirische verhalen
onder de titel Diaboliade (1925).
Op aandringen van het Moskouse Kunsttheater maakte Boelgakov aan de hand
van De witte garde het toneelstuk De dagen der Toerbins (1926), dat na talrijke
moeilijkheden toch opgevoerd werd en tot 1941 met succes bleef lopen (naar het
schijnt omdat Stalin het zo graag zag); de Russische Associatie van Proletarische
Schrijvers had wel gedaan gekregen dat het van 1929 tot 1932 verboden werd.
Boelgakovs eerste satirische tijdsstuk, De woning van Zojkin, kon in 1926 en '27 wel
opgevoerd, maar in de Sovjetunie nooit gedrukt worden. Zijn drama over de revolutie,
De vlucht (1926-28), werd onmiddellijk voor de première verboden. Ondanks zijn
herhaaldelijk betoonde sympathie voor de revolutie viel hij in ongenade. Door de
kritiek hevig aangevallen, gebroodroofd en gemuilband, richtte Michail Afanasjevitsj
zich in 1929 en 1930 tot invloedrijke persoonlijkheden als Gorki en deed hij tenslotte
een beroep op De Grote Leider met het verzoek te mogen uitreizen of tenminste voor
het theater te mogen wer-

4

Michail Boelgakov, Rannjaja neizdannaja proza, Otto Sagner Verlag, München, 1976
(Arbeiten und Texte zur Slavistik, Bd. 12, hrsg. v. W Kasack).
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ken. Op 18 april 1930 - vier dagen na de zelfmoord van Majakovski - reageerde
Stalin met een kort telefoontje: Boelgakov mocht van 1930 tot 1936 aan het Moskouse
Kunsttheater werken als regieassistent (vanaf '36 aan het Bolsjoj als operalibrettist
en vertaler). In deze periode schreef hij stukken over Molière, Gogol, Poesjkin en
Cervantes; het door Boelgakov uitgebeelde conflict tussen Molière en de
absolutistische staat was blijkbaar al te doorzichtig: het stuk werd van het repertoire
gehaald. Van 1928 tot 1940 werkte Boelgakov aan zijn hoofdwerk, De Meester en
Margarita; nog op zijn sterfbed dicteerde de blind geworden schrijver correcties aan
zijn roman. Inmiddels was hij al uit alle literatuurhandboeken geschrapt en werd hij
niet meer uitgegeven. Gelukkig heeft Elena Sergejevna Boelgakova, zijn derde vrouw,
zijn nalatenschap voor het nageslacht gered. Pas na de dood van de dictator kon weer
gedacht worden aan een uitgave en opvoeren van Boelgakovs werken (vooral Kaverin
en Paoestovski zetten zich daarvoor in, de laatste tijd Konstantin Simonov). De
Theaterroman, die in 1936-37 ontstaan was (en onvoltooid bleef), kon pas in 1965
het licht zien. In hetzelfde jaar verscheen in de Sovjetunie ook De Meester en
Margarita, maar flink verminkt door de censuur. (Een volledige, ongecensureerde
uitgave kwam uit bij uitgeverij Posev, Frankfurt/Main). De in 1925 geschreven
verhalen Hondehart en De noodlottige eieren zijn in de Sovjetunie nog steeds niet
gepubliceerd. Van een volwaardige rehabilitatie van Boelgakovs oeuvre in Rusland,
het land waar hij geestelijk thuishoort, is dus nog geen sprake. De heruitgave van
zijn drie romans in 1978 (in de Leningradse (!) uitgeverij Choedozjestvennaja
literatoera) op 50.000 ex. is daar een duidelijk bewijs voor: 90% van de oplage gaat
naar het buitenland (‘kijk eens hoe liberaal wij zijn!’) en de overige 10% wordt
verspreid onder bibliotheken en leden van de Schrijversbond. Voor een Boelgakov
betaalt een sovjetintellectueel nog steeds 60% van zijn maandloon.

De witte garde, Hondehart, De noodlottige eieren
In zijn roman De witte garde en het daarnaar gemaakte toneelstuk Dagen der Toerbins
schildert Boelgakov het drama van de Russische revolutie en de burgeroorlog nu
eens niet vanuit officieel, bolsjevistisch standpunt; het werd hem dan ook kwalijk
genomen dat hij te veel sympathie toonde voor ‘de witten’, de tegenstanders van de
bolsjevieken. In zijn Theater-roman rekent Boelgakov satirisch af met de wereld van
het Moskous theater, waar vooral de figuur van de gecanoniseerde Stanislavski, de
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dictatoriale en voor Stalin kruipende regisseur, het moest ontgelden. De m.i.
belangrijkste werken van Boelgakov zijn Hondehart, De noodlottige eieren en De
Meester en Margarita.
In Hondehart wijdt de Moskouse topchirurg prof. dr. F.F. Preobrazjenski zich met
succes aan verjongingsexpermenten en komt op een regenachtige dag op het
lumineuze idee de opgerapen straathond Sjarik aan een eugenetische test te
onderwerpen: Sjarik krijgt de pijnappelklier en de teelballen van een net overledene
baldadige balalajkaspeler overgeplant. Het resultaat is bedroevend: de ex-hond
ontwikkelt zich tot een mens, al vertoont zijn gezicht nog duidelijk de sporen van
zijn hondse verleden en blijft zijn psyche zich concentreren op kattebeesten. Maar
het gemoed van zijn donor, de criminele kroegenzanger, ontwikkelt zich navenant:
het tot Polygraf Polygrafovitsj Sjarikov omgedoopte misbaksel slaat vulgaire praat
uit (moedervloeken), begint onder invloed van de partij-ideoloog en benedenbuur
Sjvonder de werken van ene Engels te lezen en komt in opstand tegen zijn ‘vader’,
prof. Preobrazjenski. Als de proletarische, sadistische hondmens de professor
uiteindelijk uit de hand dreigt te lopen, ziet de humanist Preobrazjenski zich
genoodzaakt zijn laboratoriumprodukt terug te transformeren tot zijn oorspronkelijke
toestand van straathond. Als wetenschapsman mag de chirurg dan al gefaald hebben,
als mens is hij in staat de enig aanvaardbare consequentie uit zijn mislukt experiment
te trekken: de mensheid moet worden gered van wangestalten als de agressieve,
marxistisch-leninistische leuzen spuiende proletariër namens Sjarikov.
In De noodlottige eieren heeft Boelgakov deze problematiek verder uitgewerkt,
zij het niet zo diepgaand en niet zo satirisch. Professor Persikov ontdekt door een
toevallige samenloop van omstandigheden dat een rood lichtstraaltje in zijn
microscoop in staat is amoeben monsterachtig te laten groeien. Samen met zijn
assistent bouwt hij een camera, waarin dat straaltje vergroot kan worden. Het
experiment wordt toegepast op kikkers en levert reuzekaters op. Een gewiekst en
gewetenloos journalist maakt dit wereldkundig. Op dat ogenblik breekt een
hoenderpest uit: de hele pluimveestapel van de Radenrepubliek (Sovjetunie) crepeert.
Hier doet de partijman Rampp5 zijn intrede. Hij weet het Kremlin te overtuigen van
het belang van het experiment en Persikov ertoe te bewegen zijn camera over te
dragen aan Rampp, die het experiment gaat toepassen op kippen in een

5

In het Russich heet-ie Rok (d.w.z. Noodlot); vandaar de dubbele betekenis van ‘Noodlottige
eieren’. Marko Fonds heeft daarom de Russische titel ‘Rokovye jajtsa’ ingenieus vertaald
met De eieren der Rampp-spoed.
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staatsboerderij in Witrusland. Persikov weigert halsstarrig, maar het Kremlin geeft
zijn fiat aan het experiment van kameraad Rampp. Door een vergissing krijgt Rampp
een zending slange- en krokodille-eieren toegestuurd, zodat een paar dagen later al
drie gouvernementen onder de voet gelopen worden door horden monsters die zich
zienderogen vermenigvuldigen, de hele streek terroriseren en oprukken naar de
hoofdstad. Het land is verloren, als niet snel wordt ingegerepen. In de paniek die
ontstaat, wordt prof. Persikov, de onschuldige, maar wereldvreemde geleerde, door
de woedende massa in zijn instituut doodgeknuppeld. Alle bestrijdingsmiddelen
blijken nutteloos te zijn, maar de definitieve catastrofe blijft uit, doordat in augustus
onverwachts de winter zijn intrede doet. Daartegen blijken de agressieve monsters
niet bestand. Persikovs opvolger, zijn vroegere assistent, slaagt er niet meer in de
straal nogmaals op te wekken; het rampzalige experiment behoort definitief tot het
verleden.
Alhoewel de Science-Fiction-fan en liefhebber van satire hier ruim aan zijn trekken
komt, liggen in deze verhalen ook zwaarwegende filosofische en politieke implicaties
vervat. Het volgende lijkt me namelijk evident. In Hondehart is prof. Preobrazjenski
(een veel voorkomende Russische naam die ‘hervormer’ betekent) het type van de
burgerlijke topman-intellectueel die gewaagde eugenetische proeven uitvoert, zoals
ook Lenin het voor Rusland onrijpe en vroegtijdige experiment van totale
transformatie van de hele maatschappij tegen alle evidentie in er doorkrijgt. De
resultaten van de een en van de ander zijn noodlottig. Ze zijn niet meer te controleren.
In die zin zou je Hondehart kunnen beschouwen als een ‘Absage’ aan de Russische
revolutie. De noodlottige eieren evenwel zijn universeler: de geïsoleerde vakidioot
Persikov brouwt een experiment uit, dat in de handen van gewetenloze
carrière-zoekers uitgroeit tot een catastrofe voor de hele mensheid. Het hoeft, me
dunkt, geen betoog dat in onze tijd van neutronenbommen en kernenergie dit verhaal
nog aan actualiteit wint. Dat Boelgakov deze problematiek al vijftig jaar geleden
heeft uitgewerkt, wijst bovendien op zijn genialiteit als sociaal geëngageerd schrijver.

De Meester en Margarita
Boelgakovs meest gecompliceerde en veelzijdige roman is ongetwijfeld De Meester
en Margarita. Om een suggestie te geven van de rijke inhoud ervan, volstaat het niet
te zeggen dat in deze roman de duivel Moskou

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

124
terroriseert. Er is veel meer. Ergens in de jaren dertig zitten de dichter Bezdomnyi
en de voorzitter van de literatuurvereniging Massolit Berlioz een gesprek te voeren
in een Moskous park; Berlioz had de dichter opgedragen een antireligieus dichtwerk
te schrijven over Jezus Christus, maar is helemaal niet tevreden met het resultaat:
Jezus wordt veel te levendig voorgesteld en dat was nou net niet de bedoeling. Ene
professor Woland mengt zich ongevraagd in hun gesprek over het bestaan van God.
Hij vertelt de twee atheïstische literatoren het verhaal over het gesprek tussen Pontius
Pilatus en Jesjoea (Jezus) bij diens ter dood veroordeling. Als de twee ook dan nog
niet in het bestaan van God willen geloven, wil Woland hen ervan overtuigen dat
tenminste de duivel bestaat. Berlioz krijgt het benauwd en wil de veiligheidsdienst
gaan opbellen, maar onderweg glijdt hij uit, komt onder een tram terecht en verliest
zijn hoofd - precies zoals Woland net tevoren voorspeld had... De dichter zet de
achtervolging in op Woland en de inmiddels opgedoken kater Behemoth; helemaal
van streek belandt hij in het eethuis van de Moskouse literatoren, die niets begrijpen
van Bezdomnyjs verward relaas en hem naar een psychiatrische inrichting brengen.
Ondertussen krijgt Lichodejev, de directeur van het Moskouse Variététheater, bezoek
van Woland & Co, die hem het contract voorleggen voor hun optreden in zijn theater;
een paar ogenblikken later zit de weigerachtige en met stomheid geslagen directeur
op het strand van Jalta... Wolands trawanten betrekken het appartement van de
weggetoverde directeur.
In de psychiatrische inrichting komt Bezdomnyj geleidelijk tot rust, na vruchteloos
gepoogd te hebben aan de militie een samenhangende verklaring te geven over de
mysterieuze dood van Berlioz. 's Nachts krijgt hij bezoek van zijn buurman, de
Meester. De Meester had een roman over Pontius Pilatus geschreven, maar die werd
door de uitgeverijen afgewezen en er volgden dreigende artikelen in de pers (‘een
militant oudgelovige’, ‘neemt het op voor Jezus Christus’, ‘pilatisme!’ e.d.m.). Dan
leert hij Margarita kennen, maar de meester wordt waanzinnig en tenslotte wordt hij
verklikt door iemand die op zijn woning uit was en beweerde dat de meester illegale
literatuur in huis zou hebben. De Meester wordt opgenomen in een psychiatrische
kliniek, waar hij nu al vier maanden zit; zijn roman heeft hij verbrand, zin om nog
meer te schrijven heeft hij niet meer. In de kliniek voelt hij zich helemaal rustig.
Ondertussen voeren Woland & Co een séance van zwarte magie op in het
Variététheater: ze toveren geld en kleren te voorschijn. De conférencier die
communistische prietpraat komt verkopen met het doel de zwarte magie te
ontmaskeren, maaien ze zijn hoofd af, maar zetten het dan weer
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op. Het publiek is in extase, de stad in rep en roer door de geruchten. Na de séance,
eens op straat, worden de toeschouwers voor schut gezet: de tien-roebel-briefjes
veranderen in vodjes papier, de vrouwen die zich met de voorgetoverde kleren
opgedirkt hebben, staan er opeens naakt bij. Wolands knechten jagen de financieel
directeur van het theater de stuipen op het lijf, hij vlucht met de eerste trein naar
Leningrad. Op de duur is heel het Variététheater zodanig behekst, dat ze allemaal
naar de psychiatrische inrichting gebracht moeten worden.
Azazello, Wollands trawant, spreekt Margarita aan in het park: hij stelt haar voor
op het bal van satan (Woland) op te treden als koningin, waarvoor ze rijkelijk zal
worden beloond. Margarita gaat hierop in en vliegt als een heks, helemaal naakt,
over Moskou naar het bal; ze ‘vliegt’ even binnen in de woning van de literair criticus
die de roman van de Meester zo brutaal afgekraakt had en slaat er alles aan diggelen.
Op het bal doorstaat Margarita de beproeving en als beloning laat Woland de Meester
verschijnen.
Inmiddels heeft Pontius Pilatus in het raamverhaal berouw gekregen van zijn
doodvonnis over Jezus; hij heeft vernomen dat volgelingen van Jezus van plan zijn
Judas te vermoorden, wil dat voorkomen, om het zelf te kunnen doen maar dat lukt
niet. In Moskou hebben de wandaden van Woland hun hoogtepunt bereikt en een
Moskouse instantie (‘die dag en nacht werkt’) ondervraagt alle slachtoffers en
getuigen. Tenslotte wordt een hele bende gewapende agenten op de verblijfplaats
van Woland en zijn handlangers afgestuurd, maar het stel kan ontsnappen. Eerst
steken ze nog een deviezenwinkel en het Schrijvershuis in brand. De volgeling van
Jezus, Mattheus Levi, komt Woland vragen (in naam van Pontius Pilatus, ‘die het
werk van de Meester gelezen heeft!’) de Meester en Margarita rust te schenken.
Azazello komt beiden uit hun keldervertrek halen, in de psychiatrische inrichting
laat hij de papieren van de Meester verdwijnen en samen met Woland en de kater
vliegen ze door de ruimte de vrijheid tegemoet. De meester bevrijdt Pontius Pilatus
(die ten eeuwigen dage gedoemd was aan slapeloosheid te lijden) en Woland leidt
de Meester en zijn geliefde naar ‘hun huis voor alle eeuwigheid’ om er, zoals
Margarita zegt, ‘te genieten van dat wat ze je tijdens je leven niet gunden - de stilte’.
De Moskouse autoriteiten evenwel staan voor een volslagen raadsel; de officiële
uitleg die aan heel het gebeuren gegeven wordt en waarmee de zaak als geklasseerd
beschouwd wordt, is dat een bende knappe hypnotiseurs de stad voor een tijdje
geterroriseerd heeft. Het leven in Moskou kan weer z'n gewone gang gaan...
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Schrijver en maatschappij
Wat weer z'n gewone gang kan gaan, is ten eerste de officiële ideologie. Op het alle
irrationele elementen uitsluitend materialisme levert Boelgakov directe kritiek: de
van beroepswege atheïstische materialisten Berlioz en Bezdomnyi moeten hun onwil
om te geloven in God en in boze krachten duur betalen: Berlioz met de dood, de
dichter met krankzinnigheid en verzaken aan de literatuur (in de inrichting zweert
hij heilig nooit meer gedichten te schrijven). Samen met alle andere leden van het
Variététheater, die steevast geloven in de optimistische leer van de mens als heer en
meester van de schepping, worden ze het slachtoffer van het halsstarrig vasthouden
aan dit geloof, in weerwil van de evidentie van het tegengestelde - de machteloosheid
van de organen tegen de terreur van de satanische krachten.
Een tweede onderwerp van kritiek en satire in Boelgakovs roman zijn de
Moskovieten. Ze worden voorgesteld als een uniforme massa, die uit is op geld en
materieel profijt en die gekenmerkt wordt door seksuele losbandigheid; daartegenover
staat de harmonie in de relatie tussen de Meester en Margarita (de enige normale
relatie die in het boek voorkomt) en de vrolijke bende van Woland. In feite zijn de
Moskovieten demonischer dan de bezoekers uit de onderwereld.
Het centrale thema in De Meester en Margarita evenwel is de relatie tussen
schrijver en maatschappij. Zoals Boelgakov in zijn biografie over Molière het conflict
blootlegt tussen de literator en de autoriteiten, zo behandelt hij hier de botsing tussen
de tegen de wereldse macht opruiende Jezus en de vertegenwoordiger van die macht,
Pontius Pilatus (in de Pilatus-roman speelt Jezus de rol van de Meester, Pontius
Pilatus die van diens critici). De procurator van Judea is hier de incarnatie van de
Romeinse staat; als staatsman verwerpt hij Jezus' boodschap en veroordeelt hij hem
ter dood, maar als privépersoon is hij bereid die boodschap te accepteren. Zo krijgt
deze Pilatus-figuur tragische trekken. Het door elkaar verstrengelen van de
Jezus-geschiedenis en het Moskou-verhaal maakt duidelijk dat Boelgakov de
Pilatus-fragmenten gebruikt heeft om aan sociale kritiek te doen: het is in die
fragmenten dat Boelgakov zijn kritiek op de politiestaat, die door Woland
geterroriseerd wordt, verwerkt heeft. Daarom ook wijkt hij af van het bijbelverhaal:
hij laat Judas geen zelfmoord plegen, maar wil hem laten vermoorden door de geheime
politie van Pilatus - een ideale gelegenheid om ongestraft zijn hart te luchten over
de politiepraktijken in de Sovjetunie. In het Moskou-verhaal is de veiligheidsdienst
alomtegenwoordig en onpersoonlijk,
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concrete vertegenwoordigers worden ironisch voorgesteld, hun verschijnen jaagt
iedereen meteen de schrik op het lijf.
De literaire wereld en het literatuurbedrijf in Sovjetrusland worden door Boelgakov,
die daar toch biezonder vertrouwd mee was, genadeloos op de korrel genomen. De
namen van de schrijvers bevatten stuk voor stuk associaties met dieren of hebben
een negatieve bijklank; de officiële literatoren tonen alleen belangstelling voor
materiële rijkdom, zijn vervreemd van hun beroep en maken deel uit van de
geprivilegieerde high society, waar de gewone man geen toegang toe heeft, terwijl
ze juist in naam van die proletariërs literatuur plegen (hun vereniging heeft ‘massolit’,
d.i. massaliteratuur die van hogerhand besteld en betaald wordt). De Meester
daarentegen is representatief voor de schrijver die zich niet aan het systeem
geconformeerd heeft en niet wil meelopen met de partijpraat verkopende schrijvelaars.
Het verblijf in de psychiatrische inrichting, de beloning voor zijn nonconformisme,
heeft hem echter volledig gekraakt, zodat hij nog slechts door een bovennatuurlijke
kracht kan worden gered. Dit laatste kan Boelgakov misschien als een zwak punt
aangerekend worden, maar zijn eigen precaire situatie en het regime van totale terreur
onder Stalin (onder wiens bewind volgens Chroesjtsjov zeshonderd schrijvers
verdwenen zijn!) konden hem moeilijk op andere, meer optimistische gedachten
brengen.
De Meester en Margarita is niet alleen een satire op de sovjetmaatschappij van
de jaren '20 en '30, die door de duivel (Woland - een anti-Stalin?) geterroriseerd en
met behulp van groteske en fantastische elementen ontmaskerd wordt als een
ontmenselijkte en gebureaucratiseerde samenleving, waar angst en wantrouwen
heersen, het is ook een hartstochtelijke lofzang op het individualisme dat het ten
lange leste haalt op de totalitaire staatsmacht. Dat deze overwinning én vlucht uit de
sovjethel slechts mogelijk is door de ingreep van demonische krachten, stemt tot
nadenken. Een kwarteeuw na het voltooien van zijn roman behaalde Boelgakov een
overwinning ten gunste van zijn sovjetlezer: toen zag de eerste (gecensureerde)
uitgave van De Meester en Margaritha het licht. De sovjetuitgave van 1973 en 1978
brengt de volledige, onverkorte versie, maar de export ervan naar het buitenland lijkt
er op te wijzen dat de sovjetautoriteiten Boelgakovs boodschap vooralsnog alleen
voor de westerse lezer geschikt achten.
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Helmut Heissenbüttel
Erik De Smedt
Tijdens het bekende ‘Teufelsgespräch’ in Thomas Manns roman Doktor Faustus
(1947) zegt de duivel op een bepaald ogenblik tegen Adrian Leverkühn: ‘Gewisse
Dinge sind nicht mehr möglich’. Hij vat daarmee het verscheurende inzicht samen
waartoe de componist Leverkühn is gekomen: kunst creëren heeft zijn
vanzelfsprekendheid verloren.
Die crisis van de kunst is in de Duitstalige literatuur van de 20e eeuw bijzonder
produktief gebleken. De pogingen tot een nieuwe functiebepaling in de
avant-gardebewegingen expressionisme en dadaïsme provoceerden experimenten in
de diverse genres; de reflectie binnen het literaire werk deed een revolutie ontstaan
in de roman. De nazidictatuur maakte daar een einde aan. Na 1945 waren de wonden
die deze periode had geslagen niet van dien aard om een heraanknoping bij de
vroegere experimenten te bevorderen. De ‘Vergangenheitsbewältigung’ en het daarop
volgende maatschappelijk engagement schoven de vraag naar de zin en de
mogelijkheid van het schrijven naar de achtergrond. De enkele auteurs voor wie deze
vraag van bij het begin acuut was, vonden weinig begrip. Literair experiment stond
in het naoorlogse Duitsland lange tijd gelijk met inhoudsloos formalisme. Pas in de
jaren zestig is mede door de opkomst van een jonge schrijversgeneratie stilaan een
opener klimaat gegroeid.
Het nieuwe boek van Helmut Heissenbüttel, Eichendorffs Untergang und andere
Märchen1, heeft meer met deze achtergrond te maken dan men aanvankelijk vermoedt.
Heissenbüttel (o1921) wordt sinds zijn vroegste publikaties van ‘gedichten’ in de
jaren vijftig beschouwd als de vertegenwoordiger en pleitbezorger bij uitstek van de
experimentele Duitse literatuur. Tussen 1960 en 1967 publiceerde hij zes Textbücher,
verzamelingen

1

Klett-Cotta, Stuttgart, 1978, 188 pp., DM 25,-
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teksten waarop geen enkele traditionele genre-aanduiding past. Het zijn - deels
antigrammaticale - variaties van zinnen, over de bladzijde geschikte woordgroepen,
citaatmontages, gereduceerde teksttypes e.d.m.2 Opvallend is hun gestructureerd en
vaak analytisch karakter. Daarnaast heeft Heissenbüttel zijn opvattingen over literatuur
in talrijke essays zowel theoretisch als historisch gefundeerd: Über Literatur (1966),
Briefwechsel über Literatur (1969, met de criticus Heinrich Vormweg), Zur Tradition
der Moderne (1972). In 1970 hergroepeert hij zijn teksten methodisch in Das Textbuch
en publiceert hij als eerste van een reeks ‘projecten’ het romanachtige D'Alemberts
Ende, dat hij ook een satire op de intellectuelen heeft genoemd. Het boek bestaat
bijna volledig uit citaten, die op verschillende manieren zijn bewerkt en gecombineerd.
Een soortgelijke methode ligt ten grondslag aan het tweede project, Das Durchhauen
des Kohlhaupts (1974), dat in de ondertitel de karakterisering ‘didactische gedichten’
draagt.
In het laatst verschenen project 3/1, Eichendorffs Untergang und andere Märchen3,
bevat niet alleen de titel zelf de genrebenaming ‘sprookjes’, maar ook de bladspiegel,
de syntaxis en vooral de verhaalvorm lijken dicht bij het normale te staan. De reacties
van de kritiek, die Heissenbüttel eind vorig jaar vooraan op de ‘Bestenliste’ plaatste,
doen denken aan de euforie om de terugkeer van de verloren zoon. Eens te meer
loopt Heissenbüttels werk het gevaar slecht gelezen te worden. Werd het vroeger
omwille van zijn ongewone uiterlijk als vrijblijvend of betekenisloos experiment
afgewezen, nu dreigt men het als vertrouwde literatuur te recupereren. Ondanks de
uiterlijke verschillen is Heissenbüttels literair project evenwel in wezen hetzelfde
gebleven. De grotere leesbaarheid van Eichendorffs Untergang kan ons alleen
makkelijker in contact brengen met een andere manier van schrijven.

Poëtica
Heissenbüttel laat dit boek door twee motto's voorafgaan. Het eerste - een fragment
uit de inleiding van Johann Karl August Musäus tot zijn

2
3

Enkele in het Nederlands vertaalde teksten zijn te vinden in een uitgave van Poetry
International, De circusklanten zijn weg, Meulenhoff, Amsterdam, 1976, pp. 54-61.
Project 3/2: Wenn Adolf Hitler den Krieg nicht gewonnen hätte verschijnt in het najaar,
eveneens bij Klett-Cotta.
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verzameling Volksmärchen der Deutschen (1782) - is een pleidooi voor de fantasie.
De menselijke geest, schrijft Musäus, heeft niet genoeg aan de realiteit; hij wijkt
graag uit naar het rijk van de verbeelding en vertelt liever sprookjes dan ware
gebeurtenissen. Als tweede motto volgt het verhaal Ontmoeting van Russische futurist
Daniil Charms: ‘Er ging eens een man naar kantoor. Onderweg kwam hij een ander
tegen die net een stokbrood had gekocht en op weg was naar huis. Dat is eigenlijk
alles’. (p. 5) Deze tekst lijkt de concrete weerlegging van wat er in het eerste,
theoretische motto wordt beweerd. Hier wordt geen wonderlijke gebeurtenis verteld
maar een banaal feit, zonder enig commentaar en op zo een lapidaire manier dat de
lezer zich afvraagt of dit wel een verhaal is. Charms weigert de rol te spelen die van
hem wordt verwacht: min of meer fictieve gebeurtenissen zo te ordenen en te
verwoorden dat er een diepere zin ontstaat.
In zijn theoretische geschriften verklaart Heissenbüttel die zelfbeperking van de
schrijver vanuit het inzicht in de gewijzigde historische situatie. De romantische en
nog steeds doorwerkende opvatting van literatuur als een symbolisch spreken is
volgens hem achterhaald, omdat zowel de traditionele interpretatiekaders als de taal
in de 20e eeuw hun absolute geldigheid hebben verloren. In plaats van de vroegere
samenhang tussen geest en natuur in een alomvattend theologisch of filosofisch
systeem bestaan er nog slechts relatieve wetenschappelijke verklaringsconstructies,
die de directe band met de werkelijkheid hebben verbroken. De realiteit valt uiteen
in betekenisloze dingen. Het subject is niet langer het organiserende middelpunt,
maar het produkt van de diverse structuren waardoor het gedetermineerd wordt.
Parallel met die ontwikkeling vormt ook de taal geen betrouwbaar spiegelbeeld van
de werkelijkheid meer. Door haar functie van communicatiemiddel per definitie
conservatief, is zij een wereld op zichzelf geworden, vol relicten van het vroegere
denken. Niettemin werpt de onkenbaarheid van de werkelijkheid de schrijver op de
taal als enige zekerheid terug.
Tegen de illusoire vrijheid van het literaire rollenspel kiest Heissenbüttel de bewuste
beperking van het taalspel. Hij keert de volgorde in de relatie werkelijkheid-literatuur
om. Voor de scepticus Heissenbüttel blijft de werkelijkheid een gesloten boek; waar
hij zelf geen samenhang vindt, wil hij die ook niet suggereren door een zingevend
schrijven. ‘Ich habe eigentlich nichts zu sagen’, verklaarde hij in zijn
Wittgensteiniaans provocerende dankrede voor de Büchner-prijs (1966). Maar hij
voegde eraan toe: ‘Aber wenn ich eigentlich nichts zu sagen habe, so bedeutet das
nicht dass es überhaupt nichts zu sagen gibt. Es gibt etwas zu sagen. (...) Was
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sagbar bleibt ist die Beteiligung an dem was es zu sagengibt’4. In plaats van een al
dan niet uitgedachte werkelijkheid met taal te beschrijven, probeert hij aan het
reservoir van de taal te ontlokken wat hij zelf niet meer ideëel of descriptief kan
vatten. Schrijven wordt recapituleren van wat er aan historische, maatschappelijke,
psychologische sporen van realiteit in de taal steekt. Door stukken taal samen te
voegen wil Heissenbüttel een ‘synthetische hallucinatie’ construeren, een ontwerp
of project dat de duistere, ‘sinnblinde’ werkelijkheid een ogenblik verheldert.

Grenzen van het wonder
In de wereld van het sprookje is de verbeelding aan de macht. De natuurwetten en
andere eigenschappen van de empirische realiteit zijn er opgeheven, dieren kunnen
spreken en mensen kunnen in dingen veranderen. Wat gebeurt, hoort zo te zijn en
was altijd zo, ieder element heeft zijn eigen plaats en houdt tegelijk verband met al
het overige. Het goede wordt beloond, het kwade gestraft en alle wensen gaan in
vervulling. Wie sprookjes leest, ontsnapt uit de werkelijkheid en wordt opgenomen
in een wereld buiten tijd en ruimte, die de fantasie stimuleert, de angst vermindert
en het vertrouwen in de reële wereld herstelt. Het sprookje behoort tot de eenvoudige
verhaalvormen; het werkt met een ongecompliceerde taal, schematische figuren, een
rechtlijnige structuur en vaste symbolen en motieven. Het genre heeft in de Duitse
literatuur bijzondere belangstelling gekregen vanwege de romantici. Zij beschouwden
het als de zuiverste vorm van poëzie, omdat de hogere waarheid er helemaal los van
de werkelijkheid in wordt geopenbaard, en begonnen zelf kunstsprookjes te schrijven
om de wereld te ‘poëtiseren’ (Novalis).
In Eichendorffs Untergang und andere Märchen confronteert Heissenbüttel de
sprookjeswereld met de hedendaagse realiteit. De zwaartekracht van de empirie blijkt
de transcendentie van het sprookje in talrijke opzichten onmogelijk te maken. Dit
blijkt zowel uit de gevoelens van de personages als uit het commentaar van de
verteller. Bewustheid en kennis hebben een naïef geloof in wonderen verdrongen;
het is geen toeval dat bijna alle figuren in het boek intellectuelen zijn. De wereld zelf
zit vol tegenstrijdigheden: ten hoogste kun je, zo heet het in een van de teksten, een
ogenblik vergeten ‘dass es Morde, Kriege, Hungersnöte, Krankhei-

4

Zur Tradition der Moderne. Aufsätze und Anmerkungen 1964-1971, Luchterhand, Neuwied,
1972, p. 368.
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ten, Verzweiflungen gibt’ (p. 50). In het licht daarvan wordt sprookjes vertellen
zuiver escapisme. Dat Heissenbüttel de werkelijkheid niet kan en wil ontvluchten,
toont Die Spur des Berichts. Eine Art Märchen, het middelste van de dertien verhalen
in de bundel en tevens het enige dat ‘sprookje’ in de ondertitel heeft. Deze
genre-aanduiding wordt al in de titel gekoppeld aan de term ‘verslag’, die juist slaat
op de nuchtere weergave van werkelijkheid. Dit zogenaamde sprookje blijkt het
relaas te zijn van de depressie die een man doormaakt bij een korte reis naar een
andere stad. De onoverbrugbare vervreemding die hij voelt t.o.v. zichzelf en de
omgeving vervult hem beurtelings met vertwijfeling en onverschilligheid. Het enige
lichtpunt vormen zijn ontmoetingen met de ‘prinses van Cleve’ of de ‘prinses met
de eendepoten’, een roman- en sprookjesfiguur die hij in zijn leven projecteert, maar
in feite brengt zij hem minder troost dan zijn herinnering, de instemming met wat is
geweest: de desillusie van de realiteit verbant het sprookje naar het rijk van de
inbeelding. Een en ander wordt des te revelerender naarmate het verhaal tegen het
einde zijn autobiografisch karakter prijsgeeft, daar namelijk waar de belevenissen
overgaan in de schrijfsituatie en de hij-figuur een ik wordt (p. 92). De depressie, die
ontstaat door de druk van de realiteit, blijkt dan de grondstemming waaruit de hele
bundel is geschreven.
Ook het titelverhaal, dat volgens de ondertitel ‘een fantasie’ wil zijn, demonstreert
de grenzen van de verbeelding. Hoewel het zich in een verre toekomst afspeelt, in
een ongekend ontwikkelde, geünificeerde wereld, waar bepaalde mensen zichzelf
kunnen vermenigvuldigen en op die manier tijd en ruimte overbruggen, blijft de
fantasie gebonden aan de bestaande realiteit, waarvan zij eigenlijk enkel tendensen
en motieven doortrekt. Zo vertelt Heissenbüttel met nadrukkelijke ironie dat de
regeringscoalitie uit FDP en SPD in de Bondsrepubliek, bij gebrek aan een betere
oppositie, haar negenendertigste legislatuurperiode uitzit. En zelfs in deze wereld
van de verbeelding, waar de technologie met behulp van de menswetenschappen om
de zeven jaar massale feesten programmeert, blijft het leven gefixeerd op de oude
polen Eros en Thanatos. Wanneer de ‘superman’ met de naam van de romantische
dichter Eichendorff tijdens de roes van zo'n feest de dood vindt, keert de fictie tot
de eindigheid van de realiteit terug en bevestigt ze de eerste zin van het verhaal: ‘Es
wird sich nicht viel verändert haben’ (p. 7). De citaten aan het slot - uit Eichendorffs
gedicht Das Alter - cirkelen rond de dialectiek van de dood als begrenzing van het
eindige en begin van het eeuwige leven. Maar de afstand die er alleen al stilistisch
bestaat tussen Eichendorffs verzen en Heissenbüttels tekst, trekt de geldigheid van
die troost in twijfel.
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Consequent situeert Heissenbüttel zijn ‘sprookjes’ in de hem vertrouwde
werkelijkheid, in de Bondsrepubliek van de jaren zeventig. Het milieu is grotendeels
dat van de ‘Kulturindustrie’, de wereld van uitgevers, kunstenaars, schrijvers en
massamedia waar Heissenbüttel zelf toe behoort. Niet het autobiografische aspect is
daarbij van belang, maar de haast fotografische afhankelijkheid van de reële ervaring.
Zij weerspiegelt Heissenbüttels inzicht dat de mens aan de werkelijkheid is
overgeleverd. De verhalen staan vol herkenbare situaties, karaktertrekken,
handelingen, gebruiken; wat wordt geschetst, is (tenminste in zijn afzonderlijke
elementen) eerder typisch dan uitzonderlijk, eerder alledaags dan buitengewoon. Een
notoir, bijna modieus onderwerp als de ‘midlife crisis’ in al haar aspecten en
uitvloeisels, van twijfel aan het rollenspel en moeilijkheden met de carrière tot
communicatiestoornissen, seksuele avonturen en radicale ommekeer, levert de centrale
stof voor dit boek.

Taalspel
Zoals hij de verbeelding begrensd ziet door de reële ervaring, vindt Heissenbüttel de
werkelijkheid vastgelegd door de taal. Zij heeft de dingen niet alleen voorgoed
gedefinieerd, maar bepaalt zowel door haar grammaticale modellen als door haar
gestold systeem van betekenissen en verbanden het beeld dat we ons van de
werkelijkheid vormen. Ook in dit project 3/1 probeert hij niet met een persoonlijke
stijl werkelijkheid oorspronkelijk te benoemen. Hij gaat integendeel vrijwillig in op
de wetmatigheden en conventies van de taal, zelfs zo ver dat zijn teksten nu en dan
lijken onder te gaan in de wereld van formuleringen. De taal ervan komt opvallend
bekend voor. Vooral de langere verhalen zuigen de gangbare uitdrukkingen en clichés
als sponzen uit het taalreservoir op. De heel normale hij en zij uit de tekst Oberwasser
und Feuerborn worden bijvoorbeeld bladzijdenlang beschreven met de termen en
categorieën die het hedendaagse taalgebruik in de Bondsrepubliek daartoe ter
beschikking stelt. Dergelijke opsommende, bijna exhaustieve beschrijvingen vertragen
de ontwikkeling van het eigenlijke verhaal. De verkenning van het taalmateriaal
vervangt het ademloos spannende ‘dröhnend vor mich hin erzählen’ (p. 152).
Heissenbüttel maakt zich een eigenschap van de taal ten nutte waarvan men zich
steeds meer bewust wordt: als we spreken, zijn voor een belangrijk deel niet wijzelf
aan het woord, maar spreekt de taal door ons. Spreken en schrijven is altijd ook
citeren. De taal is een enorme ver-
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gaarbak van vóór ons geformuleerde ervaringen, oordelen, indrukken, opvattingen,
verhalen. ‘Wen oder was zitiere ich mit, wenn ich spreche? Wird Sprechen und gar
literarisches Sprechen nicht unausweichlich zu einem fortwährenden Zitieren?’5. Net
als aan de fysische wereld is de mens overgeleverd aan de taal. Maar precies omdat
Heissenbüttel zich schikt naar die afhankelijkheid en haar in zijn werk bewust hanteert,
doorbreken zijn teksten de verstarring van onze werkelijkheidsbeelden. De list van
het vrije spel met taalmateriaal, dat geciteerd en anders gecombineerd wordt, dwingt
de taal zichzelf te transcenderen. Met de namen en structuren van wat bestaat en wat
zij zelf heeft vastgelegd, verwijst zij plots naar iets waarvoor zij niet is gemaakt.
Heissenbüttel heeft in de ambivalentie van het citaat het fundament en de methode
van zijn schrijven gevonden: ‘das definitiv Fixierte der Sprachfunktionen’ is er 'am
sichtbarsten mit ihrer infinitiven Offenheit verbunden6.
Eichendorffs Untergang citeert zowel uit het actuele taalgebruik als uit het
secundaire systeem van genres, titels, thema's, motieven en figuren dat de literatuur
aan de taal voorraad heeft toegevoegd. Het verhaal Froschkönig. Freud besucht am
Abend b.v. steunt tot in detail op het eerste sprookje van Grimm. De handeling is
echter naar het heden verlegd en merkwaardig veranderd. De vrouwelijke hoofdfiguur
heeft van bij het begin de gedroomde man, maar is kwaad op zichzelf omdat ze
verliefd en daardoor afhankelijk van hem is. Wanneer zij haar minnaar vol afschuw
om zijn gebrek aan fantasie tegen de muur slingert, verandert hij echter niet in een
kikker; het wonder vindt niet plaats, tenminste niet op de manier die ze had verwacht.
Wat later komt Freud op bezoek en geeft haar de raad met de eigen beperkingen te
leren leven. Heissenbüttel zet de eenvoud van het oorspronkelijke sprookje om in
een complex mengsel van poëtische natuurbeschrijving, psychologische case-study
en satirische milieuschets. Het is bovendien een verhaal dat reflecteert over de eigen
formulering en (ondanks de bewuste structurering) het raadselachtige van het sprookje
intensiveert.
De menging van stijlen en genres binnen één tekst maakt deel uit van de
systematische verwarring van de lezer. Er staat geen enkel harmonieus, afgerond
verhaal in de bundel. Dit valt vermoedelijk nog meer op, omdat het gewone uitzicht
van deze teksten de disparaatheid van de montage

5
6

H. Heissenbüttel, Konkrete Poesie heute? Eine Abschweifung, in Protokolle, 1978/1, p. 251.
H. Heissenbüttel, Was ist das Konkrete an einem Gedicht? Hansen & Hansen, Itzehoe, 1969,
p. 115.
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camoufleert, die er als methode aan ten grondslag ligt. De voorspelbaarheid van de
gebeurtenissen wordt karikaturaal bevestigd en weer plots doorbroken. Zo krijgt
Obsession. Die haarige Witwe von Botnang ondanks de wetenschappelijke
zakelijkheid waarmee de obsessie van een man voor behaarde vrouwen in het verhaal
wordt ontwikkeld én ontnuchterd, een wonderlijk sprookjesslot. Wanneer je
nauwkeurig leest, blijkt ook dat einde te worden gerelativeerd. Even verwarrend is
de wisselende graad van fictionaliteit. Duidelijk fictieve personages met symbolische
namen treden zowel op naast reële figuren als naast fictieve figuren met namen van
bekende personen; voor feiten, beschrijvingen en argumenten geldt iets soortgelijks.
Door dat gemengde karakter, de anarchische structuur, hun afhankelijkheid van de
alledaagse realiteit en hun materiële intensiteit gaan deze teksten op dromen lijken,
die de gewone werkelijkheid losmaken, herschikken en op de helling zetten. De
vergelijking gaat echter niet helemaal op, omdat Heissenbüttels teksten bewuster
zijn en zich ook bewegen op een metaniveau. Als sprookjes na Freud bevatten zij
dikwijls hun eigen psychoanalytische interpretatie. Die duiding is een element van
het verhaal, concurreert met andere verklaringen van de verteller en wordt zelf
voorwerp van interpretatie.
Zoals alle spelen is ook dit spel met de taal niet echt en toch nét echt, d.w.z. een
bewuste illusie. Ofschoon de verhalen autonoom vanuit de taalvoorraad zijn
geschreven, als verkenning van mogelijke relaties tussen bestaande elementen,
verwijzen zij door het overnemen van de alledaagse referentiële taal tegelijk in schijn
naar de empirische wereld. De bundel vertoont in dit verband een evolutie. In de
eerste groep verhalen (pp. 19-76) suggereert Heissenbüttel dat de beschreven
veranderingen in werkelijkheid plaatsvinden. Mensen - vaak uitgerekend
zelfgenoegzame, beheerste individuen - overkomt iets, waardoor zij uit hun normale
doen en laten worden gerukt; hun leven krijgt een nieuwe dimensie. De groep verhalen
in de tweede helft (pp. 100-156) leggen het problematische daarvan bloot. Zij
beklemtonen de vaak banale en boosaardige verstarring van het leven en samenleven,
waartegen de schrijver enkel op papier wat kan ondernemen. Er gaat een reflectie
mee gepaard over de literaire creatie (p. 129 e.v.), methode (p. 141 e.v.) en receptie
(p. 112 e.v.), waarvan Heissenbüttel telkens opnieuw de gedetermineerdheid in het
licht stelt. Het hele boek door trouwens wordt getoond dat schrijven afhankelijk is
van modellen. Tussen de dertien langere verhalen in staan dertig korte prozastukjes,
alle met ‘herfst’ in de titel, die tot in het abrupte einde toe naar het voorbeeld van
het tweede motto zijn geschreven. Door deze na-
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drukkelijke demonstratie van intertekstualiteit wordt de unieke originaliteit van het
literaire werk als mythe ontmaskerd.

Grenzen van het zegbare
Heissenbüttels herfststukjes zijn een soort anekdotes, die vaak iets meedelen over
mensen in de herfst van het leven, over ervaringen bij het ouder worden. Maar hoewel
zij een metaforische titel hebben en de vertelwijze herinnert aan de parabel, blijft de
zin van deze korte teksten duister. De parabel lijkt eerder een raadsel, waarvan de
oplossing verloren is. De verteller breekt zijn geschiedenis, soms al na een of twee
zinnen, af met een stereotiep ‘Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen’. Uit de
langere verhalen blijkt dat dit geen valse attitude is, maar de uitdrukking van een
fundamentele onzekerheid over de geldigheid en betekenis van de eigen tekst. Het
niet-weten ondergraaft het vaste referentiepunt dat een essentiële vereiste is voor
exemplarische, symbolische verhalen. Daar de schrijver zich niet in het bezit voelt
van de waarheid, rest hem enkel nog het proberende spel, waarin toeval en willekeur
de noodwendigheid verdringen. In geen andere verhalenbundel staan zoveel
vraagtekens. Voortdurend blijkt de verteller geneigd terug te nemen wat hij heeft
gezegd. Het sprookje Franz-Ottokar Mürbekapsels Glück und ein Ende krijgt een
tweede, even arbitrair einde; van de stukjes Generalsherbst, Bürosexherbst en
Eheherbst staan telkens twee varianten in de bundel, experimenterend met een zelfde
idee; in Das Unterbewusstsein des Löwen hopen de metaforen voor het onderbewuste
zich op, steeds weer verbonden door een niet-disjunctief ‘of’ en door vraagtekens
(pp. 69-70).
Onzekerheid brengt de ervaringen van de personages, de verteller en de auteur
samen. De wereld van de personages begint een barst te vertonen. Zij dachten hun
bestaan volledig in handen te hebben en worden geconfronteerd met wat aan hun
controle ontsnapt: het andere, dat hen verblindt en hun rationaliteit met ongekende
emoties ondermijnt, iets dat zij niet meer kunnen verklaren en hen sprakeloos maakt.
De verteller twijfelt aan het vermogen van de taal om wat dan ook correct weer te
geven: ‘Was ich sagen kann, bedeutet eigentlich nichts’ (p. 35). De taal geeft de
schijnzekerheid van inzicht. En zelfs de evidentie die men heeft wordt betwijfeld:
‘Aber es nützt auch nichts, irgendetwas zu wissen. Weil es passiert’ (pp. 51-52). In
zijn essays heeft Heissenbüttel het over de niet-rationaliseerbare rest, dat wat open
blijft en ontsnapt aan de menselijke pogingen tot verklaring. Iets, ‘was nicht in dieser
sprachlichen Endlichkeit zu fassen
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ist, nenne man es nun das Nichtsagbare, das Schweigen, die Grenze oder den Tod’7.
De existentiële achtergrond hiervan is in dit boek duidelijker dan vroeger bij
Heissenbüttel aanwezig. Dat de teksten thematisch steeds sterker beheerst worden
door de dood, is de weerspiegeling van het bestaan dat naarmate het vordert alsmaar
dichter bij zijn einde komt. Het refrein, gevormd door de herfststukjes, wijst op de
ambivalentie van het leven als beperkte mogelijkheid.
Eichendorffs Untergang und andere Märchen wordt alleen begrijpelijk vanuit het
besef dat literatuur problematisch is geworden, begrensd als het leven zelf, ‘eine
Rede unmittelbar vor dem Letzten Atemzug’8. De bundel is geschreven tegen de
illusie in dat literatuur het wonder kan volbrengen van de absolute transcendentie en
kan noemen wat buiten de grenzen ligt van de empirie, die door de taal wordt
gecontroleerd. Heissenbüttel beperkt zich tot het reëel mogelijke, verdiept zich in de
eindigheid van de taal en speelt met wat erin voorhanden is. Wittgenstein schreef:
‘Wenn man sich nicht bemüht, das Unaussprechliche auszusprechen, so geht nichts
verloren. Sondern das Unaussprechliche ist, - unaussprechlich - in dem
Ausgesprochenen enthalten!’9 Wie Heissenbüttels sprookjes leest, vindt het wonder
besloten in de demonstratie van het eindige.

7
8
9

Über Literatur. Aufsätze und Frankfurter Vorlesungen, dtv, München, 1970, p. 188.
Ibidem.
Brief van 9-4-1917 aan Paul Engelmann, geciteerd uit Joachim Kühn, Gescheiterte
Sprachkritik. Fritz Mauthners Leben und Werk, De Gruyter, Berlin, 1975, p. 57.
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Het Noord-Zuidprobleem in de internationale betrekkingen
Eric Faucompret
In plaats van de Oost-West-verhouding staat sedert 1973 in de internationale
betrekkingen de Noord-Zuidrelatie centraal. Tegenover de eis van de
ontwikkelingslanden, dat de wereldrijkdommen rechtvaardiger verdeeld moeten
worden, gaan de industrielanden zich langzaam realiseren dat het voortbestaan
van het huidig economisch systeem uiteindelijk in hun eigen nadeel dreigt uit
te vallen. Dat besef dringt zich scherper op sedert 1973.
In wat volgt zullen wij volgende onderwerpen behandelen:
1. De eisen van ontwikkelingslanden inzake de hervorming van de internationale
economische orde en de energiecrisis.
2. De door de ontwikkelingslanden voorgestelde hervormingen van de
internationale handel.
3. De hervormingen voorgesteld door de ontwikkelingslanden m.b.t. investeringen
en overdracht van technologie.
4. De eis tot kwijtschelding van de globale schuldenlast en tot verhoging van de
officiële hulpverlening.
5. Een alternatief: de strategie van autonome behoeftenbevrediging.

I. Hervorming van de internationale economische orde en energiecrisis
De Derde Wereld is blijven geloven in het wapen van de onderhandelingstactiek.
Aan de basis van dit beleid ligt de in 1964 te Genève genomen beslissing om de
toenmalige UNCTAD-conferentie uit te bouwen tot een permanente organisatie.
Opeenvolgende vergaderingen werden gehouden te New-Delhi (februari-maart 1968),
Santiago (april-mei
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1972), Naïrobi (mei 1976) en Manilla (mei 1979)1. Deze conferenties boden industrieen ontwikkelingslanden vooral de gelegenheid elkaars standpunten aan te horen. De
V.S., de E.G. en Japan wilden immers de handelsorde zo stabiel mogelijk houden,
omdat ze het Westen welvaart heeft gebracht. De Aziatische, Afrikaanse en
Latijns-Amerikaanse ontwikkelingslanden vinden daarentegen dat deze principieel
op vrijhandel gebaseerde commerciële verhoudingen moeten worden gewijzigd. De
voornaamste resoluties van deze bijeenkomsten, die overigens geen bindend karakter
hebben, zijn diegene die betrekking hebben op de invoering van het stelsel van de
Algemene Tariefpreferenties, de verlaging van de door het Westen toegepaste
protectie, de toename van de grondstoffenprijzen, de stabilisatie van de
exportopbrengsten, de technologie-overdracht, de kwijtschelding van de schuldenlast,
en de uitvaardiging van een gedragscode voor multinationale ondernemingen.
De petroleumcrisis van oktober 1973 sorteerde niet het effect dat de
ontwikkelingslanden verwacht hadden. Daar de OPEC-staten net zomin als het
Westen bereid bleken de armere ontwikkelingslanden in hun overvloed te laten delen,
werd de kloof tussen ‘have's’ en ‘have not's’ binnen de Derde Wereld nog vergroot.
Liever dan in de arme landen verkozen de OPEC-leden in de geïndustrialiseerde
landen te investeren. De connectie V.S.-Saoudi-Arabië is hiervan een schoolvoorbeeld:
Riad verzekerde een constante oliebevoorrading en het op peil houden van de
dollarkoers, terwijl Washington de Saoedi's in staat stelt niet alleen tegen gunstige
voorwaarden handel te drijven, maar ook een behoorlijk rendement te verdienen op
de naar de V.S. teruggevloeide oliedollars. De politieke band (Amerikaanse
defensieverplichting in ruil voor het uitoefenen van druk op Israël) vervolledigt dit
complex belangenspel.
De energiecrisis zette de industrielanden ertoe aan in grondstofsubstituerende
industrieën te investeren, omdat zij ten alle prijze wilden voorkomen dat de Derde
Wereld de levering van grondstoffen aan de inkoop van haar industriegoederen zou
koppelen. Want hier gaat het tenslotte om: het Noord-Zuidsysteem blijft gebaseerd
op de westerse technologische superioriteit en deze uit zich o.m. in de verwerking
van geïmporteerde grondstoffen die, via de westerse distributiekanalen, als afgewerkte
produkten, voortgebracht tegen hoge lonen, opnieuw de ontwikkelingslanden bereiken.
In tegenstelling tot aardolie kunnen andere mineralen zeer moeilijk het

1

Cfr. L.H. Janssen, Unctad V, in Streven, juni 1979, p. 787-792.
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voorwerp uitmaken van kartelvorming. Deze producenten behoren tot geografisch
verschillende gebieden, waaronder de geïndustrialiseerde wereld (de V.S.,
Zuid-Afrika, Australië...), en zij worden niet geleid door identieke godsdienstig,
cultureel, en politiek gekleurde opvattingen als de moslim-petroleumstaten. Bovendien
zijn ze, teneinde hun invoerbehoeften te kunnen voldoen, aangewezen op de export
van een beperkt aantal grondstoffen; voor hun mineralen bestaan veelal substituten.
De pogingen die de jongste jaren ondernomen werden om nieuwe grondstoffenkartels
te vormen, zijn dan ook steeds mislukt.
Het nut van de energiecrisis moet o.i. dan ook op een ander plan worden gezocht.
Sedert oktober 1973 is, naast de UNCTAD, een aantal nieuwe conferenties zich bezig
gaan houden met het Noord-Zuidprobleem. Met het oog op hun energiebevoorrading,
waren de industriestaten het eerst bereid eraan mee te werken. In maart 1974 stelt
Frankrijk voor, binnen de Economisch en Sociale Raad van de Verenigde Naties een
conferentie te organiseren over de energiebevoorrading van het Westen. Op vraag
van Algerije, als leider van de niet-gebonden staten, wordt zo'n vergadering
samengeroepen: de zesde Speciale Vergadering van de V.N. (april-mei 1974). Ze
behandelt echter niet alleen energievraagstukken, maar de totale
grondstoffenproblematiek. Enkele maanden later stelt de Franse president voor, een
internationale bijeenkomst te organiseren tussen een beperkt aantal industrielanden
en OPEC-staten die twee punten zou behandelen: de door het Westen aan de
olieproducenten te bezorgen garanties en de aanpassing van de westerse economieën
aan de hogere aardolieprijzen. Andermaal slaagt Algerije erin het opzet van de
conferentie te wijzigen en zo een dreigende collusie tussen de industriestaten en de
OPEC ongedaan te maken. Algiers wil slechts meedoen als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan: participatie van de ontwikkelingslanden en behandeling
van de globale grondstoffenproblemen. En weer is Frankrijk het slachtoffer geworden
van zijn eigen voorstellen: de Noord-Zuid-dialoog in Parijs (officieel ‘Conferentie
voor Internationale Economische Samenwerking’ 1975-1977) zal de hele relatie
tussen industrie- en ontwikkelingslanden behandelen. Ook de in juni 1975 van start
gegane Euro-Arabische dialoog werd door de E.G. gelanceerd met het oog op
goedkope olie-bevoorrading, in ruil voor participatie in enkele (bescheiden) projecten
ten bate van armere lidstaten van de Arabische Liga. Een essentiële wijziging in het
politiek-economisch beleid van de Negen, zoals de Arabische landen die eisten, vond
echter ook hier niet plaats (cfr. de Europese weigering tariefpreferenties toe te kennen
of de PLO diplomatiek te erkennen). Omwille van de fundamentele dubbelzinnigheid
in opzet liepen
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de conferenties intussen ten einde zonder noemenswaardige resultaten ofwel
verzandden zij, zoals de Euro-Arabische Dialoog, in oeverloze discussies. De
energiecrisis had nog een ander positief gevolg: de solidariteit tussen de
ontwikkelingslanden die er na veel moeilijkheden toch gekomen is. De politieke
bewustwording die ontstaan was sedert de conferentie van Bandung (1955), kreeg
een reële ondergrond; de OPEC had bewezen dat gemeenschappelijk optreden vanuit
een machtspositie de industriestaten kon dwingen tot aanvaarding van hun opgelegde
voorwaarden. Wat de Derde Wereld zich in 1973 onvoldoende realiseerde was, dat
de OPEC-eisen werden gesteund door de grote petroleummaatschappijen en dat de
Arabische staten géén hervorming vroegen van de internationale economische
betrekkingen. Was aardolie niet een van de weinige grondstoffen met een gestadig
groeiende exportwaarde, zodat een gecontroleerd prijssysteem een ‘pervers’ effect
zou sorteren? De nadien door de ‘Groep van Zevenenzeventig’ naar voren gebrachte
eisen zijn radicaler, en zij dienen o.i. dan ook veel meer als bindmiddel voor een
tussen ontwikkelingslanden verworven maar instabiele politieke eenheid. Laten wij
enkele ervan aan een kritisch onderzoek onderwerpen.

II. Hervormingen van de internationale handel
Op het vlak van de hervorming van de internationale handel gaven de industrielanden
op twee concrete punten toe: de invoering van het stelsel van zgn. ‘Algemene
Tariefpreferenties’ (1968), en de oprichting van een grondstoffenfonds (1979).
Beginnen we met het eerste. Algemene Tariefpreferenties zijn tariefverlagingen
toegekend op de invoer van (half) afgewerkte produkten uit ontwikkelingslanden.
Principieel een goed initiatief, praktisch - zo leerde de ervaring - een weinig
tegemoetkomende maatregel. Waarom?
a. De afschaffing van douanerechten is slechts van toepassing op een beperkt
aantal produkten en niet op de meest competitieve, d.w.z. diegene die de Derde
Wereld het gemakkelijkst kan voortbrengen.
b. De van tarieven vrijgestelde hoeveelheden zijn beperkt en de douanerechten
nemen toe naargelang de verwerkingsgraad van het produkt stijgt (m.a.w. de
protectie van de voortgebrachte toegevoegde waarde in de industrielanden blijft
groot).
c. Omdat het, in tegenstelling tot een handelsverdrag, niet gaat om een contractuele
verbintenis, kunnen invoerrechten steeds opnieuw wor-
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den ingesteld; de investeringsplanning van de ontwikkelingslanden wordt er
ten zeerste door bemoeilijkt.
d. Uit de toegestane tariefvrije quota's halen vooral semi-geïndustrialiseerde staten
voordeel (Zuid-Oost-Azië), terwijl de contingenten tussen de industrielanden
niet omwisselbaar zijn.
e. De praktijk van de zgn. vrijwillige exportbeperking treft de goederen die het
meest van de algemene tariefpreferenties zouden genieten.
f. Wil een produkt tariefvrij ingevoerd worden, dan moet het voldoen aan de
clausule dat het ongeveer 50% aan grondstoffen of onderdelen moet bevatten
die in het uitvoerland zelf worden geproduceerd.
Naast deze bezwaren inzake de toepassing van het stelsel kan men ook het stelsel
zelf van de Algemene Tariefpreferenties bekritiseren: wordt immers niet de export
van halffabrikaten aangemoedigd, ten nadele van de lokale verwerking van
grondstoffen?
Wat het geïntegreerde grondstoffenprogram betreft, het gaat om een oude eis van
de Derde Wereld die vindt dat de prijzen die zij betaalt voor industrieprodukten uit
het Westen geen gelijke tred houden met de prijzen van geëxporteerde grondstoffen.
Vandaar de idee van een grondstoffenfonds, dat naar analogie met het Europese
Landbouwfonds een dubbele taak krijgt toebedeeld: stabilisatie van de
grondstoffenprijzen via een systeem van bufferstocks, en modernisering van de
grondstoffenexploitatie. Terwijl wij wat de Tariefpreferenties betreft vooral de
toepassing ervan bekritiseerden hebben wij fundamentele bezwaren tegen het principe
zelf van dit grondstoffenprogramma:
a. Alleen een gedetailleerde statistische analyse leert in hoeverre
grondstoffenprijzen of (en) grondstoffenopbrengsten schommelen. In het tweede
geval moet men veeleer een soort ‘Stabexsysteem’ bepleiten (cfr. de tussen de
E.G. en een aantal ontwikkelingslanden in 1975 ondertekende conventie van
Lomé). Ook de speciale I.M.F.-leningsfaciliteit beantwoordt beter aan deze
problemen dan een grondstoffenfonds. Het staat bovendien statistisch niet vast
dat de exportprijzen van alle grondstoffen noodzakelijkerwijze trager groeien
dan die van de invoer; dat ze meer aan schommelingen onderhevig zijn is juist.
b. Een eenvoudige economische analyse leert dat, indien prijsschommelingen door
aanbodsverschuivingen worden veroorzaakt (tenzij bij zeer kleine prijselasticiteit
van vraag en aanbod), een prijsstabilisatiefonds tot grotere
opbrengstschommelingen leidt (cfr. landbouwprodukten). Mochten
vraagwijzigingen de prijsevolutie creëren, dan worden de opbrengsten weliswaar
gestabiliseerd, maar het producen-
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tenland geniet van relatief lagere inkomsten (cfr. mineralen). Volgens
econometrische studies zouden de meeste produkten van het
UNCTAD-programma tot de eerste categorie behoren2.
c. Het geïntegreerde grondstoffenprogram leidt tot de vastlegging van de bestaande
export- en produktiestructuur en vormt dus geen middel om de
inkomensongelijkheid tussen Noord en Zuid te verkleinen (cfr. het structurele
luik van het voorgestelde fonds), terwijl de prijscompensatie veelal ten goede
komt aan de multinationale ondernemingen. Het gaat hier immers gewoonlijk
om zgn. restmarkten, waarvan het overgrote deel van de handel in handen blijft
van buitenlandse firma's.
d. Ook industriestaten bezitten grondstoffen en vele Derde Wereld-landen moeten
ze importeren. Het is dan ook niet goed te begrijpen waarom ontwikkelingslanden
een programma konden verdedigen dat hun financieel nadeel oplevert! Dat zij
het Westen willen verbieden substituten te ontwikkelen die competitief zijn met
hun grondstoffen, is een politiek nog irrealistischer voorstel.
e. Het is niet zeker of er een rechtstreekse band bestaat tussen inkomens- en
exportgroei, vooral niet in ontwikkelingslanden. De buitenlandse handel
vertegenwoordigt immers slechts een beperkt aandeel van hun nationaal inkomen
en investeringen worden vaak niet bepaald in functie van uitvoer-opbrengsten.
Op lange termijn schijnt er zelfs een band te bestaan tussen exportinstabiliteit
en economische groei. Volgens bepaalde onderzoekingen blijkt een daling van
de consumptiequote en dienovereenkomstig een investeringstoename hieraan
ten grondslag te liggen3.
We mogen dus besluiten dat de interne mobilisatie van de produktiefactoren de
ontwikkelingslanden meer nut zal brengen dan de hervorming van de internationale
handel die zij eisen en die de industriestaten toch nooit zullen toestaan. Een bewijs
voor dit laatste: het uiteindelijk door het Westen aanvaarde voorstel m.b.t. het
grondstoffenfonds vormt slechts een vage weerspiegeling van wat de
ontwikkelingslanden vroegen (in plaats van 180 miljard B.F. 14 miljard; i.p.v. een
geïntegreerd programma voor 18 produkten een soort ‘poolvorming’ van vier
individuele grondstoffenakkoorden).

2
3

Cfr. R. Hasse en R. Weitz, Das Abkommen von Lomé - Uebergang oder Alternative zu einer
neuen Weltwirtschaftsordung, in Wirtschaftspolitische Chronik, 2/3, 1977, pp. 1-192.
Cfr. b.v. M. Michaely, Exports and growth - an empirical investigation, in Journal of
development economics, nr. 1, 1977, pp. 49-53. Of A. Mac Bean, Export instability and
economic development, Harvard University Press, 1966.
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Hervormingen inzake investeringen en overdracht van technologie
De ontwikkelingslanden willen buitenlandse investeringen blijven aantrekken, maar
zij verlangen er een aantal nutscriteria voor te definiëren. Buitenlands kapitaal
bevordert niet enkel de economische groei; het bewerkstelligt eveneens de
differentiëring van het produktiepatroon en de financiering van de import.
Buitenlandse investeringen stellen verder ondernemingen in staat belangrijke
schaaleffecten te realiseren en buitenlandse technologie in te voeren; ze leiden m.a.w.
tot een betere arbeidsverdeling tussen Noord en Zuid. Op zichzelf zijn deze
doelstellingen juist. Toch moeten we ook hier enkele kritische bemerkingen maken:
a. het verband tussen buitenlands kapitaal en economische groei staat niet zo vast
als algemeen ondersteld wordt (cfr. de band internationale handel - economische
expansie). Recente studies tonen bovendien aan dat buitenlandse investeringen
de inkomensongelijkheid in een ontwikkelingsland gevoelig verhogen4.
b. Buitenlands kapitaal wordt geleid door de verwachtingen omtrent het te behalen
rendement. De gecumuleerde winsten kunnen het bedrag van een initiële
investering gevoelig overtreffen, zodat betalingsbalansproblemen niet
verdwijnen, maar integendeel ontstaan.
c. Volgens ons eigen onderzoek schenen buitenlandse investeringen vooral bij te
dragen tot de binnenlandse produktie, en dus niet zozeer gericht te zijn op
uitvoer5. Van een aanzienlijke differentiëring van economische structuur of
produktie tegen schaalvoordelen kan men ook nauwelijks spreken.
d. Méér dan de internationale handel is het buitenlands kapitaal in staat
binnenlandse ondernemingen uit te schakelen, waardoor het ontwikkelingsland
in kwestie op gevoelige wijze afhankelijk wordt van het buitenland.
Welke zijn de voorstellen van de ontwikkelingslanden inzake de overdracht van
buitenlandse technologie? Allereerst: de oprichting van zgn.

4

5

Cfr. het onderzoek van Bornschier, Chase-Dunn en Rubinson, Cross-national evidence of
the effects of foreign investment and aid on economic growth and inequality: a survey of
findings and a reanalysis, in American Journal of Sociology, nr. 3, 1978, pp. 651-681.
Cfr. ons proefschrift, Een politiek-economische studie van de relaties tussen de staten van
de E.G. en de landen van het Middellands Zeegebied en het Nabije Oosten, U.F.S.I.A., 1979,
347 pp.
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technologische centra. Verder: de creatie van ‘geëigende instellingen’, in het bijzonder
van nationale ondernemingen, informatiebanken en regionale centra. Tenslotte wil
men ook de industriestaten verplichten een aan de behoeften van ontwikkelingslanden
aangepaste, ‘zachte’ technologie te leveren. M.a.w. de Derde Wereld stelt de
technologie-overdracht niet fundamenteel ter discussie, maar wil ze alleen maar
efficiënter (bureaucratischer, volgens het Westen), doen verlopen. Tegen ieder van
deze voorstellen kan men een reeks bezwaren formuleren:
- technologie wordt door naar winst zoekende ondernemingen aan de hoogst
biedende partij geleverd;
- technologie-overdracht gebeurt in de eerste plaats via buitenlandse investeringen,
dus via het vrije initiatief;
- de onderlinge concurrentie tussen industrielanden maximaliseert het nut voor
de Derde Wereld;
- als men technologie als een monopolie-produkt wil beschouwen, dan zijn de
kopers de eersten die er schade onder lijden.
Ook de eis tot import van zgn. zachte technologie is dus dubbelzinnig: niet de levering,
wel de aanwending van buitenlandse technieken moet centraal staan. Indien n.l. een
ingevoerde technologie beter aan de behoeften van de bevolking beantwoordt, dan
doet het er niet toe of ze kapitaalintensief is. Doorgaans besteden de elites van de
ontwikkelingslanden echter liever de schaars aanwezige produktiefactoren aan
prestigeprojecten dan aan de verheffing van het volk. Via de levering van technologie
helpt het Westen hen hierbij, maar niet de door deze elites voorgestelde hervormingen
zullen daar veel aan veranderen.

IV. Kwijtschelding van de schuldenlast en verhoging van de officiële
hulpverlening
Het deficit op hun handelsbalans kunnen ontwikkelingslanden op drie wijze dekken:
via buitenlandse investeringen, ontwikkelingshulp of leningen. De laatste twee kunnen
natuurlijk ook een negatieve post op de betalingsbalans veroorzaken.
Ontwikkelingshulp moet gedeeltelijk worden terugbetaald, en ze is gebonden aan de
import van bedrijfsgoederen die men duurder betaalt dan wanneer ze vrij worden
aangekocht. Leningen veroorzaken zware rentelasten, terwijl vaak nieuwe schulden
worden aangegaan om oude af te lossen.
Reeds op UNCTAD II (1968) beloofden de industrielanden 1% van het B.N.P. ter
beschikking te stellen van de arme staten onder de vorm van
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officiële hulpverlening. Thans, elf jaar later, bedraagt dat percentage gemiddeld 0,3.
De economische crisis bracht de industrielanden ertoe vooral op het budget van
ontwikkelingshulp te besparen, terwijl de bilaterale steun meestal verband houdt met
strategische, commerciële, neokoloniale en militaire belangen (cfr. de relatie
V.S.-Latijns-Amerika of E.G.-Afrika). De multilaterale hulp maakt een kwantitatief
onbelangrijk deel van het budget uit, omdat internationale instellingen objectievere
maatstaven aanleggen. Bovendien mogen we niet vergeten dat ontwikkelingshulp
net als investeringen leiden kan tot het ontstaan van een centrum-periferie-verhouding
tussen donor- en begunstigde landen.
Kwijtschelding van schuldenlast is een andere door de Derde Wereld verdedigde
eis. Ofschoon bepaalde industriestaten op individuele basis daartoe zijn overgegaan
tegenover de armste ontwikkelingslanden, wordt zo'n collectieve maatregel door de
meeste onder hen verworpen. Worden immers op die manier niet staten met een
degelijk financieel beleid over één kam geschoren met landen die belangrijke kredieten
loskregen om er b.v. wapenaankopen mee te financieren? Zullen bepaalde Derde
Wereldlanden later niet tegen zeer zware voorwaarden nieuwe schulden moeten
aangaan (reden waarom de grote Latijns-Amerikaanse staten deze eis niet steunen)?
Net als voor de internationale handel en de technologie-overdracht gaan de
ontwikkelingslanden nogmaals reformistisch te werk: de verantwoordelijkheid voor
de financiële afhankelijkheid ligt bij het Westen en zelf doen zij weinig inspanningen
om tenminste de verkregen gelden produktief te beleggen. Aldus worden niet de
nodige inkomsten gegenereerd die ertoe leiden kunnen een evenwichtige en snellere
economische groei te bereiken of hen zelfs maar in staat stellen de aangegane schuld
af te lossen.

V. Een alternatief: de strategie van autonome behoeftenbevrediging
De strategie van de zgn. collectieve ‘self reliance’ is niet nieuw. Ze werd door de
Chinese Volksrepubliek toegepast, en ook het Japanse ontwikkelingsmodel vertoont
er kenmerken van. Ze vindt in de benadering van ontwikkelingsproblemen een nieuwe
voedingsbodem dank zij de theorie van de ongelijke ruil zoals die naar voren wordt
gebracht door auteurs als S. Amin en A. Emmanuel. Een dubbele vaststelling ligt
hieraan ten grondslag: internationale produktenruil leidt tot groeiende ongelijkheid,
omdat de arbeidsproduktiviteit in de Derde Wereld kleiner is dan die in de
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industriestaten. Bovendien zijn er voor een identieke produktiviteit verschillende
lonen. Het eerste fenomeen valt gemakkelijk te verklaren: de arbeider in de Derde
Wereld bezit noch de algemene vorming, noch de efficiëntie, noch de beschikking
over moderne produktiemiddelen die hem in staat moeten stellen evenveel
toegevoegde waarde per uur voort te brengen als zijn westerse collega. Mocht hij
daartoe wel in staat zijn, dan zou hij toch nog minder loon ontvangen. Vandaar een
tweede ongelijkheid in de internationale handel6.
Het ontwikkelingsland wordt gedwongen een politiek van lage lonen toe te passen;
er ontstaat een afhankelijkheid, te wijten aan de collusie tussen de elites van Noord
en Zuid. En het is juist hier dat de strategie van de autonome behoeftenbevrediging
haar oorsprong vindt. Van de overheden in de Derde Wereld wordt n.l. verwacht dat
ze een beleid voeren gericht op het algemeen welzijn van de massa. Zo'n strategie
stelt zich niet in de eerste plaats ten doel de industrialisatie of de economische groei
van het land te bevorderen. Neen, beide worden in functie gezien van de verhoging
van het welvaartspeil van het volk. De criteria daarvoor worden concreet en
kwantitatief uitgedrukt en houden verband met voeding, hygiëne, tewerkstelling,
gezondheidszorg, onderwijs, kleding, transport, participatie... Bijvoorbeeld: het
vereiste aantal proteïnen per inwoner; het aantal scholen per 10.000 dorpsbewoners;
het toegelaten werkloosheidspercentage per regio e.d.
Ook de internationale handel kan daartoe bijdragen. Maar in het systeem van de
‘self reliance’ onderzoekt een land eerst of het een bepaald goed niet zelf kan
voortbrengen; daarna, of een andere Derde Wereld-staat met identieke loonstructuur
het niet kan exporteren; pas in laatste instantie wendt men zich tot het Westen. De
export daarentegen wordt in functie van de (produktieve) invoer bepaald. Uiteraard
kan de toepassing van zo'n strategie tot moeilijkheden met het Westen leiden. Men
hoeft zich b.v. maar in te beelden wat er zou gebeuren, mocht Saoedi-Arabië voortaan
de petroleumproduktie bepalen in functie van zijn eigen economisch-sociaal beleid.
Omwille van de niet-rendabiliteit konden de West-Europese landen enkele jaren
geleden vrij hun steenkoolproduktie stopzetten, maar van de grondstoffenproducenten
in de Derde Wereld wordt nu geëist ‘de nodige verantwoordelijkheidszin’ voor de
goede werking van de wereldeconomie aan de dag te leggen. Hoe de V.S. zouden
reageren als ze dat ooit mochten vergeten, heeft Kissinger al (voorbarig) wereldkundig
ge-

6

Zie verder S. Marijsse, De handel tussen centrum en periferie, in De nieuwe maand, april
1974, pp. 284-301.
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maakt: voedingsmiddelen zouden als wapen worden ingezet en de petroleumstaten
konden militair worden bezet. Dat ‘self reliance’ leidt tot vermindering van de
westerse uitvoer, lijkt o.i. logisch: meer dan 50% van de huidige import van de Derde
Wereld-landen is niet produktief, terwijl hij alleen ten goede komt aan een rijke elite7.
Het is daarom niet toevallig dat landen die de ‘self reliance’ consequent hebben
proberen toe te passen (Chili, China, Cuba, Tanzania) in die periode niet konden
rekenen op enigerlei westerse aanmoediging en daarom contact zochten met het
Oostblok, al schijnt de jongste jaren in die houding wel enige verandering in te treden.
Het gevaar van de strategie schuilt hierin, dat men via een artificiële
gelijkschakeling van de individuen persoonlijke vrijheden gaat beknotten, terwijl
deze laatste, benevens het eigen prestatievermogen, essentiële elementen vormen
van een behoeftenbevredigingsproces. Deze bedenking doet echter niets af aan de
waarde van ‘self reliance’. De politiek van collectieve behoeftenbevrediging
ontwikkelt immers de mens en niet de dingen; zij mobiliseert alle produktiefactoren
(niet alleen de schaarse, zoals de internationale handel); zij probeert via een
rechtvaardiger arbeidsverdeling de lokale structuren te veranderen (cfr. de theorie
van J. Galtung). Het basisbehoeftenmodel streeft naar toename van werkgelegenheid,
plattelandsinvesteringen, uitbreiding van diensten, volksparticipatie en tenslotte naar
voldoende onafhankelijkheid van het buitenland. De Noord-Zuidvoorstellen, zoals
boven uiteengezet, zien alleen de economische groei als doelstelling, die men nu via
een meer interventionistische weg wil bereiken. Zo verwaarloost men totaal het
probleem van de interne welvaartsverdeling van ontwikkelingslanden.

VI. Besluit
1. De hedendaagse internationale betrekkingen worden nog steeds gekenmerkt door
minstens drie soorten conflictrelaties: die tussen West en Oost, die binnen N.A.V.O.
en Warschaupact, en die tussen Noord en Zuid. De eerste twee konden via een partiële
bevrediging van de behoeften van beide partijen gedeeltelijk worden opgelost. Dat
geldt niet voor de laatste. De uitkomst betreft een ‘zero-sum game’: voordelen voor
de ene

7

‘Self reliance’ staat niet gelijk met de toepassing van een invoersubstituerend beleid, omdat
het laatste kan leiden tot een toegenomen financiële afhankelijkheid van het buitenland (n.l.
door de import van grondstoffen en semi-fabrikaten).
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partij resulteren in nadelen voor de andere en de benaderingswijze van beide auteurs
genereert tegengestelde effecten (cfr. het aardolie embargo of het geïntegreerde
grondstoffenprogramma)8..
2. De internationale vrijhandel, zoals door de industriestaten verdedigd, leidt tot
produktiespecialisatie, terwijl de bevolking van een land per definitie niet
gespecialiseerd is. De Derde Wereld moet volgens de theorie van Heckser-Ohlin
arbeidsintensieve goederen exporteren; de werknemers in de industrielanden verzetten
zich tegen deze opgedrongen arbeidsverdeling, en zorgen ervoor dat verouderde
ondernemingen blijven voortdraaien. Het Westen zal uiteindelijk voor de keuze staan
deze bedrijfstakken naar de ontwikkelingslanden over te brengen of ze blijvend te
beschermen. De efficiëntere verdeling van de produktiefactoren (goedkopere energie,
arbeid en transport) en de ruime keuzemogelijkheden voor de verbruiker leiden tot
welvaartstoename, die men afwegen moet tegen de financiële en morele kosten
verbonden aan de toename van het aantal werklozen, het afhankelijk worden van
derde landen tengevolge van strategische grondstoffenleveringen en de overdracht
van kapitaal en technologie, het gevaar voor het nemen van retorsiemaatregelen door
de Derde Wereld. Van haar kant weigert deze laatste het huidige specialisatiepatroon
te bestendigen, omdat het haar veroordeelt tot blijvende technologische
afhankelijkheid van het Westen. Is het niet zo dat de industrielanden zich de
produktiefactor kapitaal onrechtmatig hebben toegeëigend, zodat deze nu als
comparatief voordeel kan worden uitgebaat?
3. Het Westen staat dus voor een fundamentele optie: ofwel de overdracht
overwegen van een deel van zijn welvaart (en daarmee doelen we niet op het nietige
bedrag aan ontwikkelingshulp dat nu verstrekt wordt), en een soberder levenspatroon
aanvaarden ofwel de situatie laten voortbestaan zoals ze is en het risico lopen in de
toekomst voor niet onaanzienlijke moeilijkheden te staan qua energiebevoorrading
en verdere uitvoermogelijkheden, die nog worden verergerd door binnenlandse
vraagstukken als werkloosheid, onrechtvaardigheid in de inkomensdistributie,
terrorisme e.d. In het komende decennium worden van westerse bewindslieden dus
belangrijke beslissingen verwacht (alleszins belangrijker dan die leiden tot nieuwe
internationale conferenties!).
4. De ontwikkelingslanden moeten streven naar een grotere onderlinge
samenwerking, die een wezenlijk onderdeel is van de ‘self reliance’-strategie. Dit
zou voor het Westen niet nadelig uitvallen: een aantal ‘gevoelige’

8.

Aan de belangstellenden bevelen wij aan: P. Van de Meerssche, De Noord-Zuid-dialoog en
de Nieuwe Internationale Orde, 1979.
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produkten zou niet langer naar zijn markten worden uitgevoerd. Politieke
moeilijkheden vormen enkel een alibi voor niet-integratie, terwijl het ware probleem
gelegen is in het bestaan van competitieve Derde Wereld-economieën. Iedere
integratievorm zou reeds een ver doorgedreven samenwerkingsvorm vereisen m.b.t.
de coördinatie van ontwikkelingsplanning, het gezamenlijk zoeken naar afzetwegen
voor produkten en de gemeenschappelijke mobilisatie van financiële middelen. Hier
ligt voor de ontwikkelingslanden de belangrijkste uitdaging, die op de duur kan leiden
naar méér vrijheid voor de massa, iets wat de elites voor alles willen vermijden.
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Cultuur, gedragsverandering en de migrant
Mark Van Mol
In sociale diensten en ziekenhuizen heeft men de laatste jaren steeds meer te
maken met buitenlandse werknemers en hun kinderen. De ervaring daarbij
opgedaan leerde ons dat het begeleiden van migranten niet altijd even
probleemloos verloopt. Vele van de moeilijkheden die zich in onze relaties met
buitenlanders voordoen zijn in eerste instantie te wijten aan een
communicatiestoornis. Die stoornis is allerminst van louter taalkundige aard:
zelfs met buitenlanders die heel goed Nederlands praten, doen zich vaker nog
heuse moeilijkheden voor. Zo constateert men b.v. dat het verplegend personeel
van een kraaminrichting er vaak niet over te spreken is dat Marokkaanse
vrouwen zo vroeg na de bevalling weer naar huis willen. In kinderziekenhuizen
en raadplegingen voor zuigelingen heeft men dikwijls heel wat moeite om de
ouders een bepaald dieet behoorlijk uit te leggen. De patiënten van hun kant
weigeren vaak halsstarrig het voedsel dat in het ziekenhuis werd toebereid. Men
ondervindt ook moeilijkheden om precieze afspraken te maken: die lui komen
niet of te laat opdagen. Zelfs buitenlanders die onze taal goed machtig zijn
weigeren soms ‘onschuldige’ ingrepen als bloedaftapping en dies meer...1.
Al die problemen hebben minder met taal dan wel met de algemene, culturele
achtergrond te maken. De migrant behoort immers tot een andere cultuurgemeenschap,
met verschillende gewoonten en gebruiken, en houdt er dààrom op vele punten heel
andere opvattingen op na dan de

1

Voor een uitvoeriger behandeling van die problemen door de auteur cfr. M. Van Mol,
Marokkaanse zieken tegenover Europese artsen, Een typisch geval van (falende) acculturatie,
in Streven, februari 1977, pp. 401-410.
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Belgen. Op die achtergronden van het ons zo vreemde gedrag van de migrant wil ik
hier wat nader ingaan.
Aan de hand van mijn jarenlange ervaring met Marokkaanse migranten wil ik
aantonen hoe gedrag binnen een bepaalde cultuur wordt gevormd, en vooral, welke
de ‘barrières’ zijn die een verandering of ‘aanpassing’ van dat gedrag in de weg
staan. Pas wanneer wij enig begrip hebben van die barrières, zullen wij de migrant
zelf - en onze relaties met hem - beter verstaan.

Inculturatie als leer- en belevingsproces
Men kan gerust stellen dat elk gedrag, althans in zekere mate, geënt is op een cultuur
waarin de fundamentele patronen van dat gedrag zich door de eeuwen heen hebben
ontwikkeld. Dat geldt voor alle culturen. Dat betekent dat ook de wijze waarop wij
ons als Vlamingen gedragen, voor een aanzienlijk stuk bepaald is door onze opvoeding
en door het milieu waarin wij opgegroeid zijn. Ook het feit dat (religieuze) Vlamingen
naar een kerk en niet naar een moskee gaan, hoort daarbij. Een flink stuk van ons
gedrag wordt derhalve bepaald door wat men in vakkringen de ‘inculturatie’ noemt.
Men kan die heel algemeen omschrijven als: de bewuste overdracht van de cultuur
van een groepering aan nieuwe individuen. Het gaat om het proces waarbij een kind
de externe waarden van een cultuur, die het tijdens zijn jeugd door de buitenwereld
wordt meegegeven, tot op zekere hoogte tot zijn eigen waarden maakt.
Wij worden in de eerste plaats geïncultureerd door wat wij (aan-)leren. Onze
manier van eten, slapen, bidden, kinderen baren2, kortom een heleboel uiterst
praktische dingen, die wij vaak onbewust op één bepaalde wijze uitvoeren, hebben
wij geleerd van onze ouders en de andere leden van het milieu waarin wij zijn
opgegroeid. Buiten die praktische zaken leren wij ook wat waardevol is, wat de
normen zijn in onze samenleving, welke verwachtingen wij zelf mogen koesteren3..
Dat inculturatieproces is niet alleen een kwestie van talige communicatie maar van
ervaren en mee beleven. Het opgroeiende kind leeft als op een toneel. Het

2
3.

Zelfs in Europa bevalt men niet overal op dezelfde manier: in Groot-Brittannië is het de
gewoonte dat de vrouw bevalt, liggend op haar zijde.
Dit betekent niet dat er bij jongeren geen veranderingen zouden plaatsgrijpen. Er is met elke
nieuwe generatie een sociale verandering wat waarden, normen en verwachtingen betreft,
maar deze verandering gebeurt binnen de perken van de culturele kleur waarin de jongeren
zich bevinden.
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hoort en ziet hoe zijn ouders zich ten opzichte van elkaar gedragen, hoe de verwanten
zich gedragen, hoe de verhoudingen liggen binnen de buurt of de dorpsgemeenschap.
M.a.w. het kind ervaart hoe het leven concreet ‘is’ en gaat zijn gedrag, deels onbewust,
daarop afstemmen.
Zo ervaart de Marokkaanse jongen welke zijn voorrechten zijn ten opzichte van
het meisje en gaat hij zich heel spontaan dienovereenkomstig gedragen. Gewoon
door het mee maken en mee beleven van bepaalde omstandigheden en situaties maakt
men zich heel wat zaken eigen: in Marokko wordt het samen beleven van de vasten
een beleving van erg voelbare, onderlinge solidariteit. Pas geïmmigreerde
Marokkaanse adolescenten vertellen ons met grote overtuiging dat ze ‘gezien’ hebben
hoe iemand in het dorp door een geest werd neergeslagen toen hij over het plein liep.
Mogelijk was het een hartaanval die de man deed ineenstuiken, maar het hele dorp
reageert onmiddellijk met zijn traditionele verklaring. Alle kinderen drummen samen
om te zien en te horen (!) wat er gaande is: ze horen zeggen dat het ‘jnun’ waren4.
Het hele gebeuren wordt een indrukwekkende belevenis. Juist voor de inculturatie
zijn dergelijke ervaringen heel belangrijk, omdat zij een onuitwisbare stempel drukken
op het gevoelsleven.
Hoe diepgaand de gevolgen van de inculturatie zijn blijkt pas wanneer de mens
in een vreemde cultuur terechtkomt. Hij ontdekt niet alleen dat de leden van die
vreemde cultuur zich anders gedragen maar tevens dat zijn eigen waarden en normen
niet universeel zijn. Omdat hij die vreemde cultuur inhoudelijk nog niet kent, is hij
aanvankelijk geneigd om die elementen ervan, welke enige gelijkenis met de hem
vertrouwde vertonen, te interpreteren als identiek met die in zijn eigen cultuur. Hij
stoot echter ook op elementen die hij vanuit de hem geleerde waarden en normen
gewoon niet kàn accepteren. Op beide reacties, voorbarige interpretatie van - en
verweer tegen - de vreemde cultuur, gaan we wat nader in.

Misverstand en verweer
Het leerproces van de taal kan verduidelijken hoe voorbarige identificaties en
misverstanden ontstaan. Door in een bepaalde cultuur te verwijlen leert het kind de
taal spreken van de leden van die gemeenschap. Met verloop van tijd zal het kind
die taal of dat dialect foutloos spreken met alle

4

Voor een nadere omschrijving van de ‘jnun’ cfr. M. Van Mol, o.p., pp. 404-405.
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mogelijke bestaande variaties en intonaties. Het kind imiteert exact wat het van de
anderen hoort. Heeft het echter langere tijd in die ene gemeenschap doorgebracht,
zonder enig contact met de buitenwereld of een andere taalgroep, dan zal het op
latere leeftijd moeilijk of onmogelijk een nieuwe taal zonder ‘accent’ kunnen spreken.
Het interpreteert nl. de nieuwe taal die het hoort of leert vanuit de eigen bekende
taal. Het gaat de nieuwe klanken die het hoort toetsen aan het referentiekader dat het
reeds bezit5.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de cultuur. Ook daar gaan nieuwkomers
in een bepaalde cultuur een aantal waarnemingen toetsen aan het referentiekader van
hun eigen cultuur. Zij zullen bijgevolg een aantal uiterlijk op elkaar gelijklopende
elementen gaan interpreteren als waren zij volkomen gelijk, ofschoon zij inhoudelijk
sterk van elkaar kunnen verschillen.
Dat is nu precies gebeurd met de interpretatie of ‘vertaling’ van het Arabische
woord ‘imàm’ door ‘priester’. Beide woorden dekken helemaal niet dezelfde lading.
Op het eerste gezicht lijken de imàms en onze priesters ongeveer dezelfde functie
uit te oefenen: die van bedienaars van een godsdienst. In feite echter verschillen
beide functies enorm. De zogeheten pastorale functie is bij de imàm vrijwel
onbestaande. Ons Belgisch Ministerie van Justitie (waaronder ook de publiek erkende
‘erediensten’ ressorteren) ondervond die moeilijkheden, toen het tot de erkenning
van de islam wou overgaan. Die erkenning was nodig om leraars in de islamitische
godsdienst in de scholen te kunnen aanstellen (en bezoldigen). Waar in de katholieke
kerk de godsdienstleraar door de bisschop benoemd wordt, zijn het in de islam de
gelovigen zelf die zich een leraar kiezen. Toch bleef men er op het ministerie van
uitgaan dat er ook in de islam een soort hiërarchie moest bestaan: en men ging
tevergeefs op zoek naar verantwoordelijken voor de geplande benoemingen.
Uiteindelijk stelde een moslem zich dan maar voor als ‘opper-imàm’, een functie
die in Egypte wel eens voorkomt, maar niet meer is dan een eretitel. Die ‘functie’,
die trouwens in de rest van de islam onbestaande is, heeft helemaal niets te maken
met - geeft hoegenaamd geen recht op - het benoemen van godsdienstleraars. Het is
duidelijk dat ons Ministerie van Justitie, vanuit onze eigen cultuur, de islam
verkeerdelijk als een ‘kerk’ had geïnterpreteerd.

5

Voor een uitvoeriger behandeling van dit proces cfr. Yvan Lebrun, Vroegtij- het duidelijk
dat ouderen meer last hadden van de veranderingen dan jongeren.
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De in de inculturatie verworven begrippen en waarden leiden niet alleen tot
misverstanden, maar eveneens tot min of meer radicale afweerreacties. Een aantal
nieuwe en vreemde cultuurelementen worden ervaren als (absoluut) onverenigbaar
met de eigen, reeds verinnerlijkte culturele waarden, normen en verwachtingen. Er
zullen zich bijgevolg soms afweerreacties voordoen, die zowel van psychische als
somatische aard kunnen zijn.
Ook hier kan het leerproces van de taal ons inzicht in die fenomenen verduidelijken.
Wij weten dat het kind door zijn gehoor in staat is om alle mogelijke klanken te
reproduceren. Zijn ‘biologische’ aanleg is vrijwel onbeperkt, maar door zijn verblijf
in een bepaalde taalgemeenschap (cfr. noot 4) wordt het gehoor dermate gevormd
en gefixeerd dat het later moeilijk of onmogelijk wordt om nieuwe klanken nog juist
weer te geven, ofschoon het gehoor daartoe biologisch perfect in staat is.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor op andere gebieden van de cultuuroverdracht.
Het onderscheid tussen wat lekker en niet lekker is, wordt tijdens de opvoeding
doorgegeven. Onbekend voedsel zal dan ook desgevallend hevige afweerreacties
oproepen. Wanneer bij voorbeeld een onderzoeker enige tijd verblijft onder de
Xingu-indianen in Brazilië, dan wordt hem vroeg of laat als maaltijd een plaatselijke
lekkernij aangeboden die bestaat uit al dan niet levende mieren. Vanuit zijn aangeleerd
gedrag ervaart de onderzoeker een psychisch onvermogen om dit soort voedsel te
eten.
Indien hij het toch probeert te doen, bestaat er veel kans dat zulks lichamelijke
afweerreacties uitlokt als braken e.d.m. M.a.w. alleen omdat de onderzoeker tijdens
zijn inculturatie het begrip mieren eten nooit als gewoon heeft ervaren, ontstaat er
bij hem een lichamelijke afstotingsreactie die op louter psychologische gronden - en
helemaal niet op biologische - berust: mieren blijken immers zeer goed verteerbaar
te zijn.
Ook moslempatiënten bevinden zich vaker in een dergelijke situatie. Zij weigeren
varkens-, ezels- of paardevlees te eten, niet omdat dit biologisch onverteerbaar zou
zijn, of schadelijk voor hun gezondheid, maar omdat het door hun religie als onrein
wordt beschouwd. Op die manier wordt het voor deze mensen en dan vooral voor
de ouderen moeilijk, zoniet onmogelijk, om dit soort vlees te eten. De cultuur brengt
hier een gedragsbeperking met zich.
De afweerreacties zijn uiteraard niet altijd zo hevig. Ze kunnen zich evenzeer uiten
door een gevoelen van ongemak of wrevel. Wanneer Vlaamse welzijnswerkers bij
Turkse gastarbeiders huisbezoeken afleggen
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worden ze gul onthaald; maar men giet hen ook de handen vol met eau-de-cologne
met het verzoek dit op hun haar uit te wrijven. Dit gebeurt natuurlijk met de beste
bedoelingen want ‘A frequent use of perfumes is essential for cleaning and purifying
the air in a certain environment. Perfume was one of the three things most liked by
the Prophet of Islam’6. Moeten die welzijnswerkers dan nog andere mensen gaan
bezoeken, dan voelen zij zich wrevelig of ongemakkelijk omdat hun geparfumeerde
aanwezigheid daar heel anders wordt geïnterpreteerd!
Al staat de mens dus van nature uit open voor alle gedragsvormen, het
inculturatieproces dat hij in een bepaalde cultuur doormaakt, beperkt in aanzienlijke
mate zijn openheid voor gedragsalternatieven.

Remmende factoren bij de acculturatie
Terechtgekomen in een andere cultuur ziet de mens zich geconfronteerd met een
hele reeks gedragsalternatieven. Concreet betekent dat voor de Noord-Afrikaan dat
hij in West-Europa mensen ontmoet die b.v. alcohol drinken en varkensvlees eten.
Hij ziet vrouwen die volkomen anders gekleed zijn en vrij uitgaan. Marokkaanse
meisjes vernemen van hun Vlaamse vriendinnen dat huwelijken lang niet overal door
de ouders gesloten worden, dat het niet altijd de vrouw is die thuis blijft om voor de
kinderen te zorgen. Tegelijk ervaren zij dat men ook van hen andere gedragingen
verwacht. In een woord, aan al deze mensen worden een aantal gedragsalternatieven
aangeboden. Het proces nu, waardoor een bestaand geïncultureerd gedrag gewijzigd
wordt door toevoeging van nieuwe gedragsvormen noemt men acculturatie.
Vanzelfsprekend worden niet alle elementen van de andere cultuur zomaar
overgenomen. Er bestaan nl. een aantal remmingen die het veld van de
gedragsveranderingen inperken en die, binnen de eigen cultuur, behoorlijk gefundeerd
of gemotiveerd zijn. Men voelt zich vooreerst vaak heel goed bij een bepaald gedrag,
waaraan men gewoon is. En hoe beter men zich erbij voelt, des te moeilijker zal het
zijn om daarvan af te stappen.
Wanneer een Marokkaanse vrouw achter haar man aanloopt, dan doet zij dat
hoogstwaarschijnlijk omdat zij zich daar goed bij voelt. Mocht ze naast haar man
lopen, dan zou men haar beschouwen als een publieke vrouw.

6

M.Y. Guraya, The importance of health in Islam and in Islamic countries, in M.S. Harim,
Health of the Nation, conference proceedings, July-Sept. 1971, Karachi, pp. 103-120.
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Zo'n gedrag is natuurlijk beïnvloed door de ethische implicaties die men ermee
verbindt. Men voelt zich goed bij een bepaald gedrag omdat men weet dat men
daardoor een veroordeling van de gemeenschap vermijdt7 en ook omdat men zodoende
zelfs de waardering van de gemeenschap mag verwachten. Van dat soort gedragingen
geldt dat ze moeilijker veranderd worden juist omdat men er zich goed bij voelt, juist
omdat de gemeenschap dit gedrag valoriseert en beloont.
Maar zijn er dan toch niet een aantal gedragingen waarvan men makkelijk kan
aantonen dat ze zonder meer zinloos, en dus op te geven zijn? Nu, zo eenvoudig is
dat niet. Heeft een bepaald gedrag zin gekregen binnen een cultuur, dan is het moeilijk
om daarvan afstand te doen, ook al menen anderen dat zo'n gedrag (volkomen) zinloos
is. Dat kunnen wij makkelijk genoeg illustreren met een voorbeeld uit onze eigen
samenleving, waar men een - voor de buitenstaanders - uiterlijk zinloos en onredelijk
gedrag toch behoudt en zelfs aanmoedigt. Een vreemde onderzoeker, met de studie
van onze samenleving belast, zal wel enigszins verbaasd opkijken, wanneer hij merkt
dat een aantal Belgen er in de maand december op uit trekken om bomen, bij voorkeur
naaldbomen, uit de bossen te halen en naar openbare pleinen te slepen, waar ze nog
gretig afzet vinden ook! De meeste mensen blijken die bomen niet te kopen met de
(enig mogelijke?) logische bedoeling ze in hun tuin te planten: integendeel en vreemd
genoeg, ze halen ze binnen in een goed verwarmde kamer, brengen er allerlei
versieringen en lichtjes op aan, en gaan er waarempel liederen rond staan zingen.
Nog groter is de verbijstering van onze onderzoeker, wanneer hij na een paar weken
constateert dat er overal in onze straten weggeworpen verdorde bomen liggen:
merkwaardige finale van een alleszins bevreemdende ceremonie!
Bekeken door de ogen van iemand die niet met onze cultuur vertrouwd is, valt aan
die hele bedoening geen touw vast te knopen. De kern van het probleem zit hem
natuurlijk hierin: dat die denneboom geen gewone boom was, maar een kerstboom,
die reeds vanaf onze jeugd voor ons een zin heeft gekregen, door alles wat wij errond
beleefd hebben. Wie niet dezelfde tradities beleefde, snapt niets van ons gedrag, en
zal ook voor zichzelf nooit het nut inzien om in die periode zo'n boom te gaan kopen.
Voor hem heeft dat gedrag geen zin. Maar wij zullen moeilijk daarvan afstappen,
omdat het voor ons, vanuit ons verleden, wél zin gekregen heeft. Zelfs al wijzen
anderen ons op het buitennissige van ons gedrag,

7

Cfr. E. Durkheim, Les règles de la methode sociologique, Parijs, 1950, p. 7.
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daarom laten wij het nog niet, daar er voor ons toch een zin achter steekt. Juist
hetzelfde geldt voor vele gedragingen van buitenlanders die een aantal Belgen per
se veranderd willen zien, omdat zij voor hen Belgen (helemaal) geen zin hebben.
Wanneer een moeder haar ongeneeslijk ziek kind naar Marokko wil brengen om het
graf van een heilige te bezoeken, dan vinden velen dit, vanuit Westeuropees standpunt,
zinloos. Maar zoals de kerstboom en talloze andere dingen voor ons zin hebben en
voor anderen niet, net zo is het gesteld met gewoonten en gebruiken van buitenlandse
werknemers.
Natuurlijk willen wij een inspanning doen om die vreemde buitenlanders te
begrijpen, wij gaan hun cultuur bestuderen. Dat wil zeggen: we gaan boeken lezen
over culturele antropologie, we gaan met hen praten en hen zelf uitleg vragen over
hun gedragingen. M.a.w. we gaan door lezing kennis vergaren omtrent hun cultuur.
Maar zelfs in die omstandigheden blijft het voor ons vaak nog een onmogelijke
opgave om de zin van de gedragingen in een andere cultuur te begrijpen, laat staan
te waarderen. Vele van die gedragingen kan je maar begrijpen als je ze zelf beleeft.
En dat is voor een buitenstaander een haast onmogelijke zaak, omdat hij de inculturatie
als kind (met de ontvankelijkheid van een kind!) zou moeten meegemaakt hebben.
Wij dienen dus in alle geval zeer voorzichtig te zijn in het beoordelen van vreemde
gedragingen in een andere cultuur, omdat wij de zin ervan vaak niet eens vermogen
te achterhalen.

Waarom toch acculturatie?
Ondanks de remmingen die een verandering van het geïncultureerd gedrag in de weg
staan, merken wij toch dat een groot aantal migranten bepaalde gedragingen wijzigen,
nadat zij een langere periode in ons land verbleven hebben. Die veranderingen worden
bevorderd of mogelijk gemaakt door factoren als: de grotere moeilijkheid om het
oude gedrag in de nieuwe situatie te handhaven, materiële of andere voordelen met
de overschakeling op nieuw gedrag verbonden, en tenslotte echt nieuw inzicht in
bepaalde processen waarop men anders kan en wil inspelen.
In de eigen samenleving gedroeg men zich vaak op een bepaalde wijze omdat
iedereen zich op die manier gedroeg en men zelf ook een dergelijk gedrag van de
anderen verwachtte. Wat in het thuisland haast ondenkbaar was, blijkt in het gastland
toch te gebeuren: dat b.v. een aantal moslems in West-Europa met verloop van tijd
niet meer vasten in de ramadanmaand, de - voor alle moslems - verplichte
vastenmaand. Ongetwijfeld is die
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ontwikkeling toe te schrijven zowel aan een geringere druk van de traditionele
omgeving én een tegendruk van het nieuwe milieu, als aan het feit dat de eisen door
de eigen cultuur gesteld (in dit geval 30 dagen lang gedurende de dag eten noch
drinken) als te zwaar worden bevonden binnen de nieuwe situatie waarin deze mensen
zich (met name de arbeiders) bevinden. Moslems gaan b.v. ook over tot het drinken
van bier en andere alcoholhoudende dranken, hoewel dit door de Koran verboden
is. Maar er gebeuren ergere dingen: er zijn jongeren die weigeren hun ouders te
verzorgen wanneer die langdurig ziek zijn en die daardoor het oude
solidariteitsprincipe - een absolute plicht binnen de familie - met de voeten treden.
De ouderen reageren daar bitter op met de bemerking ‘ed-dunia mfeelsa’ (vrij vertaald:
de wereld is naar de bliksem!), waarmee ze bedoelen dat alle oude waarden teloor
zijn gegaan. Juist omdat het instandhouden van dergelijke traditionele gedragsregels
in het gastland zware en zwaardere eisen stelt, laat men die regels nog al eens varen.
In andere gevallen streeft men een gedragsverandering na omdat de persoon in kwestie
meent daar zelf voordeel bij te hebben. Zo willen vele Marokkaanse en ook Turkse
meisjes niet langer de rol vervullen van onderdanige, gehoorzame echtgenote. Vaak
wensen zij nu zelf hun toekomstige echtgenoot te kiezen en met hem een leven te
leiden volgens een meer ‘westers’ patroon.
Een aantal auteurs nemen aan dat wat de snelheid van overname van bepaalde
elementen uit een nieuwe cultuur betreft, men een onderscheid kan maken tussen
materiële en niet-materiële elementen8. Dingen die oppervlakkiger of louter materieel
zijn zouden sneller worden overgenomen dan bepaalde gewoonten die innig verband
houden met de moraal of de religie van een volk. Het is inderdaad zo dat het een
buitenlander niet bijzonder moeilijk valt zijn ‘jellàba’ te ruilen voor een Westeuropees
confectiepak - al blijken ouderen daar meer moeite mee te hebben9, net zomin als
het voor ons problemen stelt om in Noord-Afrika inlandse kleren aan te trekken.
Merkwaardigerwijze constateren wij echter dat van waarden die sterk door de religie
bepaald zijn, de ene in verval raken en de andere weer niet. Wij wezen reeds op het
alcoholgebruik bij de moslems. Ofschoon alcohol en varkensvlees beide voor moslems
verboden zijn,

8

9

H.G. Barnett, Innovation, the basis of cultural change, New York, 1953, p. 375. W.E. Moore,
in Social Change, New Jersey, 1963, p. 77, heeft een precies tegenovergestelde mening, nl.
dat dit onderscheid niet onmiddellijk relevant is.
Hetzelfde geldt binnen een cultuur. Na het Tweede Vatikaans Concilie was het duidelijk dat
ouderen meer last hadden van de veranderingen dan jongeren.
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wordt het ene gebod wel en het andere niet overtreden. Nochtans hebben beide
voedseltaboes in hun religie dezelfde waarde. Waarschijnlijk wordt het alcoholverbod
toch overtreden omdat er tastbare (materiële) voordelen mee verbonden zijn, terwijl
het eten van varkensvlees geen noemenswaardig voordeel met zich brengt.
Er is tenslotte het echte nieuwe inzicht dat mensen door hun contact met een andere
cultuur kunnen verwerven. Gaan ze bepaalde processen anders en beter verstaan,
dan zullen ze hun gedrag makkelijk volgens dat nieuwe inzicht corrigeren. Op het
einde van mijn artikel kom ik daar nog op terug. Dat inzicht dient evenwel duidelijk
en overtuigend genoeg te zijn. En dat is geen eenvoudige zaak, omdat in dat geval
de eigen cultuur soms remmend werkt.
Een voorbeeld uit Zuid-Amerika kan dat illustreren. Toen men de leden van een
bepaalde bevolkingsgroep in Peru probeerde te overreden het water dat ze dagelijks
gebruikten eerst te koken, merkte men dat slechts een klein deel van de bevolking
deze goede raad opvolgde10. Men had hen nochtans ‘uitgelegd’ waarom ze dat dienden
te doen: omdat er zich nl. in het water uiterst kleine diertjes bevinden die de
gezondheid van de mens kunnen aantasten. De meeste mensen veranderden evenwel
hun gedrag niet, omdat zij er, ook na die uitleg, het nut noch de zin van inzagen. Hun
redenering bezat evenwel logische coherentie. Ten eerste, zo redeneerden zij, die
Amerikaanse onderzoekers pràten wel over diertjes, maar ze zijn nergens te bespeuren.
En ten tweede: stel dat er zich diertjes in het water bevinden, zo klein dat ze volkomen
onzichtbaar zijn, dan zijn ze toch wel te klein om de mens enige schade te berokkenen!
Dat soort redenering kennen - of kenden - wij eveneens in onze eigen cultuur. Met
hoeveel scepticisme en ongelovige afwijzing werd niet in 1846 Semmelweis' nieuw
inzicht bejegend dat de beruchte kraamvrouwenkoorts veroorzaakt werd door de
besmette handen waarmee de artsen van de operatietafel kwamen. Hieruit blijkt wel
duidelijk dat de afwijzing van gedragsverandering door gebrek aan inzicht, niet
uitsluitend voorkomt in de confrontatie tussen een westerse en niet-westerse
samenleving. In onze eigen samenleving, en soms zelfs bij intellectuelen, kan men
op dat soort moeilijkheden stoten.

10

E.M. Rogers en F.F. Shoemaker, Communications of Innovations, a cross cultural approach,
New York, 1971, 476 pp.
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Acculturatie en conflicten
Het contact tussen leden van twee verschillende culturen zal vanzelfsprekend ook
een aantal conflicten in het leven roepen. Hoe veelvuldiger de relaties worden, des
te groter worden de kansen op conflict. Die conflicten kunnen zowel tussen de culturen
onderling bestaan als binnen de cultuur zelf, die de acculturatieschokken dient op te
vangen. In ons geval zullen wij de Marokkaanse gemeenschap beschouwen als de
zogeheten in-groep en de Belgische samenleving als de out-groep.
Wat voor conflicten ontstaan er met de Belgische out-groep, en hoe proberen de
Marokkanen hun gedrag daaraan aan te passen? Een eenvoudig voorbeeld. Een Belg
laat, wanneer hij samen met een vrouw ergens wil binnengaan, de vrouw normaal
voorgaan. Hij weet dat de vrouw zijn hoffelijkheid op prijs zal stellen. In Marokko
is het net omgekeerd. Daar zal de vrouw de man laten voorgaan om te laten merken
dat zij hem acht. Ook zij weet dat dit gebaar op prijs gesteld wordt. Beide
bevolkingsgroepen voelen zich in de eigen cultuur goed bij dit gedrag. Conflicten
ontstaan in gemengd gezelschap. Als de Marokkaanse vrouw merkt dat de man haar
laat voorgaan, dan beseft zij dat zij hem niet de verschuldigde eer heeft gebracht. De
Marokkaanse man die voorgaat voelt zich (tegenover de Belgen) eerder onbeleefd.
Het resultaat zal dikwijls zijn dat de migranten zich aan ons gedrag gaan aanpassen.
Maar opgelet, alleen in schijn! In feite zullen zij hun gedrag differentiëren en het
gaan afstemmen op de persoon met wie zij te maken hebben: of die behoort tot de
out-groep of de in-groep. Dat zal vaak conflicten oproepen, omdat er eigenlijk geen
fundamentele gedragsverandering plaatsvond. Artsen ervaren dat soort moeilijkheden
wanneer zij hun patiënten bepaalde behandelingen voorschrijven. Of psychiaters
wanneer zij aan een vader uitleggen hoe hij zich voortaan ten opzichte van zijn zieke
zoon te gedragen (!) heeft. De migrant tracht de arts te doen geloven dat hij inderdaad
zal handelen zoals hem wordt voorgeschreven: niet omdat hij zelf in die behandeling
gelooft, maar omdat hij tegemoet wil komen aan de verwachtingen van de out-groep
(in de arts belichaamd) en zo een conflict met die out-groep wil vermijden. De migrant
speelt dus een nieuw gedrag ten opzichte van de out-groep maar houdt in zijn in-groep
vast aan de oude gedragsvormen.
De conflicten binnen de in-groep zijn meestal, maar niet uitsluitend,
generatieconflicten. De jongeren die hier school lopen en dus in feite in ons land hun
inculturatie meemaken, nemen onze gedragsvormen haast als vanzelfsprekend over.
Wanneer zij echter overschakelen van het traditio-
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nele, door de hele gemeenschap van de in-groep goedgekeurde en gevaloriseerde
gedrag, naar alternatieve gedragsvormen, zijn vaak ernstige conflicten met de leden
van de eigen cultuur onvermijdelijk. Dat gebeurt o.m. wanneer Marokkaanse ouders
zelf een huwelijkspartner voor hun zoon of dochter willen kiezen, om er toch maar
zeker van te zijn dat de eer van de familie hooggehouden wordt, en dan opeens
merken dat hun zoon of dochter net het tegendeel verlangt. Een Marokkaans meisje
dat in het bijzijn van haar moeder op zekere dag een sigaret opsteekt, brengt een
ontreddering teweeg in het hele gezin. Hetzelfde onheil richt de jongen aan, die voor
de ogen van zijn vader zijn boterhammen met varkensvlees belegt, gewoon omdat
hij dat vlees bij Belgen heeft geproefd en het lekker vindt. Toch gaat het niet
uitsluitend om generatieconflicten: ook de man-vrouw relaties worden ernstig
verstoord wanneer b.v. de vrouw wil uit werken gaan en de man zich daartegen
verzet. Dat alles brengt zware conflicten met zich in de familie, zowel voor hen die
vasthouden aan het oude gedrag als voor hen die hun gedrag wensen te veranderen.
Men dient er dan ook rekening mee te houden dat gedragsverandering de betrokken
personen vaak heel wat stress berokkent. Belgen hebben dikwijls meer sympathie
voor migranten die zich wisten ‘aan te passen’, maar vergeten al te licht de
moeilijkheden en conflicten die deze mensen door hun gedragsverandering te
verwerken hebben.

Hulpverlening en gedragsverandering
Ons summiere overzicht van de acculturatieproblemen brengt een tweetal conclusies
met zich. Het is vooreerst van het allergrootste belang dat wij bij ons werk met
migranten onze eigen gewoonten en overtuigingen leren relativeren. Vaak wil men
de migrant ertoe brengen zijn gedrag te veranderen, uitsluitend en alleen omdat men
vanuit een beperkt, etnocentrisch standpunt vertrekt. Het eigen gedrag wordt zonder
meer als het beste beschouwd, waaruit men dan afleidt dat de migrant liever zo snel
mogelijk dat gedrag kan overnemen. Vanzelfsprekend houdt men er geen rekening
mee dat zijn gedrag wellicht beter zou kùnnen zijn: men wil hem alleen overhalen
zijn gedrag zo vlug mogelijk te veranderen.
Een tweede conclusie betreft het delicate probleem van de inderdaad wenselijke
of noodzakelijke gedragsverandering. Dat geval doet zich wel vaker voor bij een
geneeskundig onderzoek. Men moet de migrant overtuigen iets te laten gebeuren of
te doen wat hij uit zichzelf afwijst of niet wenst. Uiteindelijk kan dat slechts lukken,
wanneer de migrant zelf beslist
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bepaalde zaken anders aan te pakken. En dat is alleen mogelijk door hem goed, in
zijn eigen taal, uit te leggen waarom wij precies op dat punt een gedragsverandering
van hem verlangen11. Tot nog toe kreeg ik in de klinieken voortdurend de klacht te
horen dat de gastarbeiders veeleer tegen- dan meewerken. Maar men schijnt helemaal
niet te beseffen dat men van deze mensen vaak ‘ongehoorde’ dingen verlangt, zonder
hen ooit de geringste uitleg te geven. De migrant moet zich bloed laten aftappen
maar weet niet waarom. Hij mag zijn eigen kinderen in het ziekenhuis geen eten
geven maar weet niet waarom. Al te vaak moet de migrant gewoon uitvoeren, een
heleboel zaken anders doen, zonder dat iemand hem vertelt waar dat alles goed voor
is. Wanneer hij dan uiteindelijk toch niet doet wat men van hem verlangde, hoeft
men zich niet te verbazen.
Ik kan evenwel ten stelligste verzekeren, dat wanneer men de ouders een degelijke,
verstaanbare uitleg geeft over het waarom van bepaalde handelingen (waarom zij
b.v. er beter aan doen hun kind minder eten te geven) m.a.w. wanneer men hun echt
inzicht bijbrengt, de migranten makkelijk hun gedrag willen aanpassen. Daar zit
natuurlijk ook een taalprobleem aan vast. Het ware dan ook dringend nodig tolken
aan te werven die op een degelijke manier aan de buitenlandse werknemers de nodige
uitleg kunnen verschaffen. Uit ons hele betoog blijkt echter dat een gepaste uitleg
tevens een grondige kennis van de cultuur veronderstelt. Met een concreet voorbeeld
willen we dat nog even verduidelijken.
In een hospitaal weigerde een Marokkaans meisje met klem een medicatie tegen
epilepsie in te nemen, hoewel die volstrekt noodzakelijk was. Alle aandringen van
verplegers en artsen ten spijt bleef zij er zich halsstarrig tegen verzetten. Het meisje
sprak heel goed Nederlands en de dokter zei haar dat de behandeling noodzakelijk
was om te verhinderen dat ze stuipen zou krijgen. Maar het meisje kon moeilijk
weten wat stuipen betekent. Ze had wel al eens een aanval gehad, maar die noemt
men in Marokko ‘la-riah’. Volgens de traditionele, Marokkaanse geneeskunde, kan
men zich tegen de aanvallen van de ‘geesten’ (la-riah) beschermen, door bepaalde
middelen, o.a. zout, in te nemen, die de geesten verhinderen in het lichaam binnen
te dringen. Door nieuwe medicatie te vergelijken met die traditionele afweermiddelen,
bracht men het meisje snel tot het inzicht dat de medicatie noodzakelijk was en haar
inderdaad kon helpen. Vanaf dat ogenblik ging ze onmiddellijk akkoord om de
medicatie te aanvaarden.

11

Zie voor enige middelen daartoe M. Van Mol, De consulent als hulpverlener van buitenlandse
patiënten in het ziekenhuis, in Meta Medica, januari 1979, pp. 13-19.
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In sommige omstandigheden blijkt dus een ‘culturele’ vertaling volstrekt noodzakelijk
te zijn. Er bestaan trouwens een aantal in het Nederlands onvertaalbare termen, die
in het leven van de buitenlandse werknemer toch een zeer belangrijke betekenis
hebben. In die gevallen is een bevredigende oplossing pas mogelijk, wanneer iemand
zeer duidelijk de reden van bepaalde vereisten kan uitleggen en ze bovendien cultureel
kan vertalen. Het is dan ook zeer te wensen dan men zo snel mogelijk mensen zou
opleiden die deze dubbele taak aankunnen.
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Toekomst zonne-energie in Nederland
S.H.A. Begemann, N.V. Philips
Recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten (Iran-olie) en in de Verenigde
Staten (Harrisburg-kernenergie) leren ons dat onze energievoorziening
vooralsnog een punt van blijvende zorg zal zijn.
Zuiver technisch gezien heeft de wereld voldoende fossiele en nucleaire
energievoorraden en natuurlijke energiebronnen om een bijna ongelimiteerde
energiehonger van de mens te kunnen stillen. Het zijn echter vooral economische,
politieke, maatschappelijke, milieutechnische en ethische overwegingen die de
beperkende randvoorwaarden voor de werkelijke
energievoorzieningsmogelijkheden vormen.
Energie discussies worden hierdoor uiterst verwarrend en ondoorzichtig,
omdat de discussianten per definitie niet op alle relevante deelonderwerpen
deskundig en objectief kunnen zijn, laat staan dat er iemand is die alle voor- en
nadelen en de onderlinge beïnvloeding kan beoordelen. In dit verband moet
geconstateerd worden dat in Nederland t.a.v. de mogelijkheden voor
zonne-energie een meer genuanceerde discussie wenselijk en mogelijk is. In dit
artikel zullen eerst een aantal feiten t.a.v. benuttingsmogelijkheden van
zonne-energie op een rijtje gezet worden. Vervolgens zal aangegeven worden
wat de implicaties hiervan zijn voor een grootschalig gebruik van zonne-energie
in Nederland.

Zonne-energie: direct en indirect
Zonne-energie is een verzamelnaam geworden van een breed scala van z.g.
alternatieve bronnen waar energie uit gewonnen kan worden, die direct of indirect
hun oorsprong ontlenen aan het feit dat de aarde door de zon bestraald wordt.
In deze allesomvattende definitie schuilt reeds een stuk verwarring, omdat
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de indruk gewekt kan worden dat het hier gaat om nieuwe (‘alternatieve’)
energiebronnen met vaak een groot potentieel. Wij maken daarom allereerst een
onderscheid tussen de z.g. directe en indirecte bronnen waarbij het onderscheid vooral
hierin bestaat dat bij de directe vorm, zonne-energie rechtstreeks omgezet wordt in
een bruikbare energievorm. Bij indirecte vormen worden onder invloed van
zonnestraling fysische en/of chemische processen op gang gebracht waaruit in tijd
en vaak in plaats verschoven energie gewonnen kan worden.
Indirecte vormen zijn: de onder invloed van de zonnestraling teweeggebrachte
‘scheidingen’ of verdelingen in de atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer, waaruit bruikbare
energie gewonnen kan worden, zoals windenergie, waterkracht en biomassa, welke
laatste vorm varieert van het verbranden van hout tot het vergisten van mest, pulp,
stro enz.
Directe vormen zijn: de rechtstreekse omzetting van de uitgestraalde
licht(foto)-energie van de zon in bruikbare elektrische of thermische energie, de zo
geheten fotovoltaïsche omzetting in elektriciteit en de fotothermische omzetting in
warmte.
Het zijn vooral de indirecte vormen die voor sommige landen nu reeds een grote
rol spelen, met belangrijke uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Een sprekend
voorbeeld daarvan is te vinden in ref. 11, waarin voorgerekend wordt dat Zweden in
het jaar 2015 volledig ‘solar’ kan zijn. Van de dan geprojecteerde 568 eenheden
primaire energie die per jaar nodig zullen zijn, komen 65 (= 12%) uit waterkracht,
30 (= 5%) uit windkracht en 351 (= 60%) uit biomassa waarvan 260 (= 46%) door
energieplantages geleverd moeten worden. Tussen haakjes: met vergelijkbaar
energieverbruik in Nederland zou daarvoor alleen al ons totaal bodemoppervlak
gebruikt moeten worden. Slechts 120 eenheden (= 21%) worden geleverd door directe
vormen.
Wat dus voor Zweden als discussie-uitgangspunt niet bij voorbaat onzinnig hoeft
te zijn, betekent echter niet dat hetzelfde voor Nederland opgaat. Voor Nederland
kan van de indirecte vormen van zonne-energie in feite alleen windenergie van
importantie worden.
Studies van de mogelijkheden hiervoor (ref. 2)2 laten zien dat met 5.000
windturbines met een diameter van 50 meter in 20% van onze huidige
elektriciteitsbehoefte is te voorzien, ofwel 4% van het Nederlandse brandstofverbruik.
Hiervoor is een windturbineveld van 5.000 km2 in de

1
2

Solar Sweden, Ambio 1978, Vol. 7, No. 2.
Voorstel Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie. LSEO, 2 juni 1975.
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Noordzee nodig. Onder het motto alle kleine beetjes helpen kan aan windenergie
niet zondermeer voorbijgegaan worden. Wij beperken ons in dit artikel echter tot de
directe benutting van zonne-energie.

Kenmerkende eigenschappen van directe benutting van zonne-energie
Aangezien zonne-energie van nature een lage energiedichtheid heeft, zijn voor de
winning grote ‘verzameloppervlakten’ nodig, iets wat in het dichtbevolkte Nederland
schaars is. Om de implicaties hiervan te zien zetten we het volgende
gedachtenexperiment op.
Stel dat we wetten van de thermodynamica mogen vergeten en geen onderscheid
hoeven te maken tussen laag- en hoogwaardige energie (= kwaliteit) maar alleen
hoeven te kijken naar de hoeveelheid primaire energie die we gebruiken. Deze
bedraagt nu in Nederland ca. 1011 kWh/jaar. Nederland krijgt per jaar ongeveer 1.000
kWh/m2 zonne-energie. Als het nuttige omzettingsrendement op jaarbasis 30% zou
zijn dan hebben we nodig 2.200 km2 ofwel ca. 6.5% van de oppervlakte van
Nederland. Bedraagt het nuttig rendement geen 30% maar 3% dan zou 65% van
Nederland één grote ‘zonnecollector’ moeten zijn als we alle energie uit de zon willen
halen.
Het zal duidelijk zijn dat bij een gemiddeld nuttig jaarrendement van 3% alleen
al het benodigde collectoroppervlak voor Nederland onaanvaardbaar is. Het is daarom
van belang om dieper in te gaan op de overige karakteristieken van zonne-energie
die bepalend zijn voor de realiseerbare jaarrendementen.
Dit is dan het in tijd sterk wisselend aanbod van zonne-energie en de consequenties
hiervan, wanneer men een ‘verbruiker’ aan een zonne-installatie koppelt.

Het aanbod van zonne-energie
Voor het Nederlandse klimaat is een verdeling over een jaar van de gemiddelde
hoeveelheid zonne-energie per maand gegeven in figuur 1. Van bijzonder belang is
hierbij het grote verschil tussen winter en zomer (1:5). Deze ongunstige verhouding
is karakteristiek voor het Noord-europese depressieklimaat.
Voor een plaats met een typisch lanklimaat (Madison, V.S.A.) ligt de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

169

Figuur 1: Verdeling van de gemiddelde daginstraling per maand (hellingshoek = 50°; oriëntatie =
Zuid).

verhouding winter-zomer op 1:2. Naast de golvende seizoencyclus is er nog het
grillige verloop van dag tot dag, waarvan een voorbeeld is gegeven in figuur 2 en
vaak een grillig verloop van uur tot uur. Het zal duidelijk zijn dat met een zo sterk
fulcuerend aanbod het afstemmen van vraag (= gebruik) en aanbod problemen kan
opleveren. Welke de consequenties hiervan kunnen zijn, zullen we hieronder laten
zien.

De realiteit van een zonnesysteem
Wat de karakteristieke problemen zijn die ontstaan door het verschil in vraag en
aanbod, zullen we illustreren aan de hand van één van de meest uitgesproken
voorbeelden, het verwarmen van een huis d.m.v. zonnecollectoren.
Dit voorbeeld is met opzet gekozen, omdat hier de effecten versterkt naar boven
komen. De effecten als zodanig zijn echter inherent aan de benutting van een z.g.
‘stromingsenergiebron’.
Er zijn vele mogelijkheden om een zonneverwarmingssysteem te maken. We
maken ook hier weer een keuze die zo karakteristiek mogelijk is en aansluit bij de
types ‘zonnehuizen’ die in Nederland bekendheid hebben gekregen. Deze bestaan
uit de combinatie van vloeistofcollectoren op een

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

170

Figuur 2: Verdeling van de gemiddelde daginstraling over een jaar (hellingshoek = 50°; oriëntatie =
Zuid).

naar het zuiden georiënteerd dak en een warmteopslag bestaande uit een goed
geïsoleerd vat met water. Om een ruw idee te krijgen wat we met de zon kunnen
doen om een woning te verwarmen, kijken we eerst naar de gemiddelde vraag en het
gemiddelde aanbod.
De huidige doorsneewoning heeft in de winter een gemiddeld energieverbruik
tussen de 100 en 250 kWh/dag. Figuur 1 leert ons dat er in de winter per dag
gemiddeld 1 k Wh/m2 zonne-energie beschikbaar is. Zelfs als we dit met een
opvangrendement van 50% in warmte kunnen omzetten, dan hebben we nog altijd
200 tot 500 m2 collectoroppervlak nodig om volledig in de warmtebehoefte van het
huis te voorzien. Het zal duidelijk zijn dat we met een beschikbaar dakoppervlak van
25 tot 50 m2 slechts zo'n gering percentage van onze behoefte kunnen dekken dat
het niet eens de moeite waard lijkt.
Met bovenstaande gesimplificeerde berekening krijgen we ook geen informatie
wat we precies zouden moeten doen om de situatie te verbeteren. Meer
collectoroppervlak per huis is om vele redenen onmogelijk. De enige oplossing lijkt
te liggen in het terugdringen van de warmtevraag, m.a.w. beter isoleren. Bovendien
heeft dit als voordeel dat in een goed geïsoleerd huis met een lagere watertemperatuur
van de verwarmingsinstallatie vol
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staan kan worden. Deze lagere temperatuur heeft weer een gunstige invloed op het
opvangrendement van de zonnecollectoren enz., enz. Op basis van dergelijke
redeneringen zijn veel van de eerste zonnehuizen gebouwd. Willen we echter een
goed inzicht krijgen in wat er precies gebeurt, dan moeten we ons gaan bedienen van
computersimulatietechnieken. Hiermee is het mogelijk om de effecten van het
veranderen van verschillende parameters, zoals collectoroppervlak, grootte van de
opslag, mate van isolatie van het huis enz. nauwkeurig te bestuderen. De
veronderstellingen die in de computermodellen gestopt worden, moeten uiteraard
door praktijkproeven geverifieerd, c.q. gecorrigeerd worden. De computermodellen
en praktijkproeven zijn nu voldoende ver geanalyseerd dat we er een betrouwbaar
beeld uit krijgen. Hoe dit er uit ziet voor een zonneverwarmingsinstallatie voor een
huis, zullen we hieronder bespreken. We gaan uit van een standaard 4-persoons huis
waarvoor we een prefab model kiezen dat in Europa (Duitsland, Zweden) veel
toegepast wordt, met een inhoud van 300 m3, woonoppervlak van 115 m2 en
vensteroppervlak van 24 m2.
Met enkel glas en huidige isolatienormen heeft dit huis voor verwarming nodig
ongeveer 50.000 kWh/jaar (N-huis). Verminderen we de warmte verliezen van dit
normale huis door toepassing van muur- en vensterisolatie (thermopane) en
kierafdichtingen volgens de Zweedse normen, dan wordt de verwarmingsbehoefte
teruggebracht tot de helft = 25.000 kWh/jaar (S-Huis).
Het blijkt mogelijk om met bestaande materialen en bouwtechnieken de
warmteverliezen nog verder te verminderen. Door Philips is op het terrein van de
researchlaboratoria in Aken bovengenoemd prefab huis gebouwd met toevoeging
van zware isolatie en speciale voorzieningen om de natuurlijke ventilatie (verliezen
door kieren e.d.) te minimaliseren. Dit huis heeft een verwarmingsbehoefte van 9.000
kWh/jaar (E-huis). In een dergelijk huis is het wel noodzakelijk om met behulp van
mechanische ventilatie voor de nodige luchtverversing te zorgen.
We rusten elk van de drie bovengenoemde huizen uit met een zonne-installatie,
bestaande uit vloeistofcollectoren en een watertank, waarin warmte voor enkele
dagen opgeslagen kan worden.
Bij gegeven collectortype zijn het collectoroppervlak en opslagvolume van grote
invloed op de hoeveelheid warmte die we nuttig van de zonne-3

3

Rapport van de werkgroep ter voorbereiding van het nationaal onderzoekprogramma voor
de laag-kalorische toepassing van zonne-energie in Nederland. LSEO 873, juni 1977.
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installatie kunnen betrekken. De mate waarin de zonneinstallatie bijdraagt aan de
verwarming, noemen we het dekkingspercentage. Hoe dit dekkingspercentage afhangt
van het collectoroppervlak en opslagvolume, is voor de drie verschillende huizen
geïllusreerd in fig. 3 voor een collector met zeer hoog rendement.
We merken allereerst op dat bij vergroting van collector-oppervlak en/of
opslagcapaciteit er verzadigingseffecten optreden. Deze zijn karakteristiek voor
zonne-installaties. Als we ons beperken tot een in de praktijk maximaal beschikbaar
dakoppervlak van 40 m2, dan zien we dat het normale huis een gemiddeld
dekkingspercentage van 25% heeft. Het Zweeds geïsoleerde huis benadert zo'n 55%
en het extreem geïsoleerde experimentele Philips huis een 80% dekking. Figuur 3
wekt de indruk dat als we maar goed genoeg isoleren, het mogelijk wordt om het
grootste deel van de verwarmingsbehoefte met de zon te dekken.
Dit is technisch gezien juist. Het is echter ook nodig om zich af te vragen wat in
zo'n geval de kosten gaan worden. Hiertoe bekijken we fig. 4 waarin bij gegeven
tankvolume het jaarsysteemrendement is uitgezet als functie van het
collectoroppervlak. Dit rendement is gedefinieerd als de verhouding tussen de nuttig
voor ruimteverwarming gebruikte zonne-energie en de in één jaar op het
collectoroppervlak vallende hoeveelheid zonne-energie.
Dit systeemrendement is omgekeerd evenredig met de ‘zonne-energie-kosten’,
immers hoe hoger het rendement, hoe meer energie de installatie voor dezelfde
investeringskosten levert.
Fig. 4 illustreert op dramatische wijze dat, als we willen proberen om een voldoende
groot deel van onze verwarmingsbehoefte uit de zon te dekken, we hiervoor een
steeds hogere prijs moeten betalen, omdat het nuttig rendement afneemt. Dit voorbeeld
illustreert ook dat zonne-energie weliswaar met rendementen van zo'n 25% om te
zetten is in warmte, maar dat, als we willen proberen om een belangrijk deel van de
warmtevraag te dekken, het nuttige gebruiksrendement snel afneemt. Dit, nog door
weinigen onderkende, effect is één van de belangrijkste beperkende factoren voor
toepassing van zonne-energie in Nederland.
De computersimulaties helpen ons om deze systeemeffecten te bestuderen om op
grond daarvan te kunnen komen tot optimale oplossingen. Ze hebben ons inmiddels
ook geleerd, dat zelfs bij geoptimaliseerde oplossingen de toevoeging van een
zonne-installatie in zeer veel gevallen een dure oplossing is, die gezien goedkopere
mogelijkheden om vergelijkbare besparingen te krijgen daardoor zeker niet de eerste
keus zal zijn.
De belangrijkste oorzaak van de slechte kosten-baten verhouding van
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Figuur 3: Dekkingspercentage zonne-energie voor ruimteverwarming voor prefab huis als functie
van collectoroppervlak, opslagvolume en mate van isolatie (Normaal, S(zwaar) en Extreem geisoleerde
woning).

Figuur 4: Jaarlijks systeemrendement van de zonneinstallatie voor het normaal (N), zwaar (S) en
extreem (E) geisoleerd huis (opslagvolume 9 m3).
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zonne-installaties voor de meeste toepassingen in Nederland is de grote discrepantie,
zowel in grootte als in tijd gezien, tussen vraag naar warmte en aanbod van
zonne-energie. Het is hierdoor onjuist om vergelijkingen te trekken met
ontwikkelingen en verwachtingen in het buitenland. Ter illustratie hiervan dienen
het feit dat de zonne-installaties in bovengenoemde 3 huizen in Madison (V.S.A.)
met zeer koude, maar zonnige winters, die karakteristiek zijn voor een landklimaat,
2 keer zoveel nuttig bruikbare energie voor ruimteverwarming leveren. M.a.w.
‘zonnewarmte’ in Madison kost de helft van die in Nederland.
Als we bovendien bedenken dat ginds op vele plaatsen het alternatief ‘dure
elektrische weerstandsverwarming’ is, die teruggerekend op vergelijkbare warmtebasis
2 tot 3 maal zo duur is als ons aardgas, dan moeten we constateren dat het verschil
tussen Madison (V.S.A.) en Nederland in het geval van ruimteverwarming een factor
4 tot 6 is.

Conclusies
De toepassingsmogelijkheden van zonne-energie in Nederland zijn uiteraard niet
beperkt tot het bovengenoemde voorbeeld voor ruimteverwarming.
Warmtapwatervoorziening ligt een stuk gunstiger, omdat hier sprake is van een
min of meer continue vraag naar warmte over het hele jaar. In vele gevallen is de
warmwaterbehoefte van een Nederlands gezin echter zo gering dat een ‘zonneboiler’
installatie oneconomisch klein wordt.
De combinatie warmwatervoorziening en openlucht zwembad is nog gunstiger,
omdat vraag en aanbod elkaar nagenoeg dekken, waardoor de zonne-installatie
optimaal benut kan worden. Het zal echter duidelijk zijn dat, gezien het geringe
aantal, hier weinig bijdrage aan onze nationale energiehuishouding geleverd zal
worden.
We moeten dan ook constateren dat de benutting van zonne-energie in Nederland
vooralsnog slechts op beperkte schaal toepassingsmogelijkheden zal vinden. Het
gaat hierbij primair om de produktie van laagwaardige warmte.
Verwarming van zwem-, tap- en process-water biedt de meeste perspectieven, zij
het dat hiervoor de energieprijzen moeten stijgen tot niveaus die zelfs met huidige
vooruitzichten niet vóór 1990 bereikt zullen worden. De ruimteverwarming met
behulp van zonne-energie zal zeker niet geschieden op de manier waarop de eerste
zonnehuizen in Nederland zijn gebouwd en die in dit artikel als voorbeeld zijn
gehanteerd. Ook in
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vakkringen begint het besef door te dringen dat besparing op ruimteverwarming veel
meer gezocht moet worden in architectonische en bouwkundige maatregelen in
combinatie met zuiniger verwarmingsunits. Een energiebewust ontworpen en goed
gebouwd huis kan t.o.v. de huizen die nu gebouwd worden, zo'n 30 tot 50%, op de
energiebehoefte besparen voor extra investeringen die nu reeds rendabel zijn.
De grootste bijdrage aan toekomstige energiebesparingen is dan ook niet te
verwachten van zonne-installaties maar van betere voorlichting, scholing en
overheidsmaatregelen om de bouwwereld ‘energie-efficiënt’ te maken. Daarna pas
zal, op een veel hoger energie-prijsniveau, zonne-energie aan bod kunnen komen.
Het spreekt vanzelf dat het verstandig is om in de nieuwbouw nu reeds rekening te
houden met de mogelijkheid om t.z.t. een zonne-installatie toe te voegen. In Duitsland
liggen voorstellen op tafel om hiervoor voorzieningen in de bouwvoorschriften op
te nemen. Van de huizen en gebouwen die er in het jaar 2000 in Nederland zullen
staan, is ± 70% nu al gebouwd. Slechts een beperkt deel hiervan zal door zijn gunstige
ligging t.z.t. in aanmerking kunnen komen voor een zonne-installatie. Het zal dus
zaak zijn om in de bestaande bouw en bij renovatie veel aandacht te besteden aan
verbetering van de warmtetechnische kwaliteit.
De eerder genoemde processwarmte lijkt in ons land vooralsnog beperkte
mogelijkheden te hebben. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn het feit dat
beschikbaar oppervlak om de nodige collectoren te plaatsen veelal ontoereikend is,
c.q. duur zou worden, en dat veel van de processwarmte voor een lage prijs in z.g.
gecombineerde kracht-warmte opwekking ter beschikking komt van de betrokken
industrie.
In dit artikel is niet gestreefd naar volledigheid, wel naar realiteit. Zonne-energie
is voor Nederland een zaak op lange termijn, waar nu reeds met verstand aan gewerkt
moet worden. Het is echter te verwachten dat in het jaar 2000 veel minder dan de
officiële prognose (ref. 3) van 1 tot 2% van de Nederlandse energiebehoefte met
zonne-installaties is te dekken. De feiten dwingen tot voorzichtiger conclusies over
de mogelijkheden zoals die geprojecteerd zijn door actiegroepen en andere groepen
van belanghebbenden.
Er is echter de geruststellende zekerheid dat in tegenstelling tot de kern-energie
er geen 35 jaar, miljarden guldens en geheimhouding nodig zullen zijn om naast de
mogelijkheden ook de beperkingen van zonne-energie te leren kennen.
Zonne-installaties zijn in een paar jaar gebouwd en beproefd. Het is dan ook veel
meer een vak voor installateurs dan voor ‘wetenschappers’ die
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zonder vakkennis proberen verwarmingstechniek en loodgieterswerk te verheffen
tot een nieuwe wetenschap.
Energiebesparing op ‘conventionele’ wijze lijkt daarom vooralsnog de meest
verstandige keuze.
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Forum
Varia theologica
Karl Barth
In de nacht van 9 op 10 december 1968 overleed in Basel de man die met recht de
eretitel ‘prins der theologen’ zou mogen dragen, Karl Barth. Op het moment van zijn
dood bestond zijn (nog niet voltooide) Krichliche Dogmatik uit bijna tienduizend
pagina's, had hij bijna 670 preken gehouden (de laatste jaren hoofdzakelijk in de
Baselse gevangenis), talloze brieven geschreven en bijdragen gepubliceerd in
dagbladen en periodieken. Uit al dit materiaal heeft zijn laatste secretaris, Eberhard
Busch, een magnifieke (auto)biografie samengesteld1, die inmiddels in Duitsland,
Engeland en de Verenigde Staten, Italië en de Scandinavische landen een grote en
geestdriftige lezerskring heeft gevonden en dit ongetwijfeld ook in ons land zal doen.
Busch verstaat de kunst om uit Barths eigen brieven, artikelen, boeken e.d. een
totaalbeeld op te bouwen van het rijke, veelbewogen (vaak ook eenzame) leven van
deze eminente Zwitserse theoloog. Men maakt - deel voor deel, band voor band - de
geboorte mee van de Kirchliche Dogmatik, en doordat het nu in zijn historische
ontwikkeling wordt geschetst, begrijpt men ook veel beter waarom Barth bepaalde
accenten van zijn ‘Summa theologica’ op die plaatsen legt.
Temidden van talloze interessante, ontroerende en indrukwekkende momenten
zijn het toch vooral vier lijnen die ik in het leven van Karl Barth zie overheersen. In
de eerste plaats is dat zijn voortdurend bezig-zijn met de zaak van het Woord Gods
in zijn drievoudige gestalte, waarbij met name Jezus Christus als centrum benadrukt
wordt. Zoals bekend hebben verschillende van zijn theologische tijdgenoten (o.a.
Bultmann, Tillich, Gogarten) juist dààr afgehaakt. De tweede lijn is de consequente
en nauwgezette studie die Karl Barth maakte van de bronnen, of dat nu het Nieuwe
Testament, de kerkvaders, de documenten uit de Reformatie of eigentijdse geschriften
waren. Niet voor niets zag hij het als zijn taak ‘dat de student aan de hand van
belangrijke teksten leert lezen’. Een derde gegeven is de politieke stellingname van
Barth ten aanzien van zaken als fascisme, en nazisme, de Koude Oorlog en de
bewapeningswedloop. Ook om dit politiek engagement - dat veel dieper gaat dan we
uit de doorsnee-publikaties over Barth doorgaans vernemen - is hij van velerlei kanten
aangevallen en, naar het schijnt, zelfs door de Amerikaanse geheime dienst
gecontroleerd! Tenslotte viel ons op, hoe intensief Karl Barth bezig is geweest met
het rooms-katholicisme. Een van de eerste colleges over een rooms-katholiek
onderwerp ging over... de geestelijke oefeningen van Ignatius (1938). Maar eigenlijk
heeft het nooit ontbroken aan belangstelling voor en inleving in de katholieke leer:
de sacramentsleer van Trente, de rechtvaardigingsleer van dezelfde kerkvergadering;
Vaticanum I, de leer over Maria2, de encycliek ‘Mystici Corporis’, semester na
semester heeft Barth er stampvolle zalen over onderricht. En tegen deze achtergrond
1
2

Eberhard Busch, Karl Barth, aan de hand van zijn brieven en autobiografisch teksten.
Callenbach, Nijkerk, 1978, 475 blz. + 102 foto's, pap. f. 45-, geb. f75,-.
Hoewel hij zich meer kon verheugen in de opname van Sint Jozef in de canon van de Mis
(p. 420).
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is het niet verwonderlijk dat verscheidene rooms-katholieken van naam (Hans Küng,
H. Bouillard, J.
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Homer) bij hem wilden promoveren. Al klinkt het misschien overdreven, deze
levensbeschrijving van Karl Barth - als het ware door hemzelf geschreven - leest als
een roman!3.

Maria
Op 27 december 1853 keerde in plechtige processie het Mirakelbeeld van Onze Lieve
Vrouw van Den Bosch uit een veilig oord in Vlaanderen terug in de kerk waaruit het
in 1629 bij de capitulatie van de stad was weggehaald. Ter gelegenheid van dit 125e
herdenkingsjaar (1978) is er een feestgave4 samengesteld, zoals dat doorgaans
gebruikelijk is bij een verjaardag of jubileum van een bekend geleerde. Hoewel de
bundel gepresenteerd wordt als een ‘vrije verzameling opstellen’ zit er in de delen
2, 3 en 4 een duidelijk ordeningsprincipe. In deel 2 zijn vooral de exegetische artikelen
gebundeld, waarbij een lichte nadruk op een feministische wijze van bijbellezen te
bespeuren valt. Daarbij moet mij trouwens van het hart hoe weinig nieuws men in
dergelijke publikaties aantreft; hoe vaak je nu al precies hetzelfde leest, bijvoorbeeld
over de rol van Mirjam in Numeri 12. In deel 3 van de Maria-bundel heeft men op
een zeer originele wijze een aantal beden uit de litanie van Maria (Morgenster, spiegel
van gerechtigheid...) bij wijze van meditatie laten becommentariëren en in deel 4
zijn de bijdragen bijeengesprokkeld die te maken hebben met historische feiten en
achtergronden van het genadebeeld.
Als meest boeiend daarvan heb ik het artikel van ds Nico van den Akker (pp.
170-183) over Maria en de Reformatie ervaren; wat ligt daar nog een terrein braak
voor een écht gesprek tussen de Kerken!5. Als geheel is de bundel zeer eigentijds en
zeker de moeite van het lezen waard.

Voorzienigheid
De Amsterdamse hoogleraren E. Beker (dogmatiek) en K. Deurloo (Exegese O.T.)
hebben na hun eerste gezamelijke publikatie, die gewijd was aan ‘aspecten van bijbels
scheppingsgeloof’6, thans een tweede boekje het licht doen zien, gewijd aan ‘vragen
en verwijzingen rondom de voorzienigheid’7. Bij een eerste oriëntatie in dit - eveneens
uit een gemeenschappelijk doctoraal-college geboren - werk valt op hoe de
Schriftuurpassages veel minder centraal staan dan in het eerste boekje en er nauwelijks
een geïntegreerd onderdeel van vormen. Zo is er een belangrijk en boeiend hoofdstuk
(XII) opgenomen over de verhalencyclus rondom Jozef (Genesis 37-50), maar het
is bijzonder jammer dat deze exegetische visie - belangrijk voor de Geschiedenis
3

4
5
6
7

Ik vraag me af of de vertaler en de uitgever er de lezer een dienst mee bewijzen dat zij
Duitstalige literatuur in de noten óók in het Nederlands hebben weergegeven, bijv. W.H.
Niemöller, Strijd en getuigenis, terwijl Busch natuurlijk citeert uit de Duitse edities!
Beeld van genade, Gooi en Sticht, Hilversum, 1979, 262 blz., f 27,50.
Ook moet hier verwezen worden naar het artikel van Reinhard Mumm, De Mariaverering
in de evangelische kerk in Communio 3e jrg. (1978), nr. 1, pp. 48-60.
E. Beker/K. Deurloo, Het begin in ons midde. Ten Have, Baarn, 1977, 115 pp.
E. Beker/K. Deurloo, Het beleid over ons bestaan. Ten Have, Baarn, 1978, 143 pp., f 17,50.
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van Israël - met geen enkel dogmatisch woord wordt verweven en dus een eigen
leven leidt. Zo is ook de - overigens veel te korte - analyse van Jozua 3 en 4 letterlijk
en figuurlijk een zwerfkei temidden van de rest. Het meest waardevol lijkt mij
hoofdstuk III (pp. 27-39), waar eigenlijk àlles in een notedop bijeen staat. Zo kan de
exegeet (en dus ook
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de bijbellezer) niet over dé voorzienigheid spreken; op grond van de hem
overgeleverde schriftuurlijke traditie moet hij komen tot de concrete uitspraak: ‘de
God van Israël, die de Vader is van Jezus Christus, Hij is het die heerst over alles’.
Theologen als Chantepie de la Saussaye, Gunning en Karl Barth hebben er daarom
steeds op gehamerd, dat de voorzienigheid een onderdeel is van de predestinatie (=
Gods zelfverkiezing om er als de God van Osraël voor allen te zijn). Hier wordt de
kloof met het katholieke denken - lees: Thomas van Aquino - zichtbaar en het dient
gezegd dat aan dit aspect de nodige aandacht wordt geschonken, zodat de lezer een
goed beeld krijgt waar de theologische geschilpunten liggen.
Ik ben van mening dat ‘Het beleid over ons bestaan’ een dogmatisch boek is. Dat
blijkt bijvoorbeeld wanneer men alle dogmatische hoofdstukken over de
voorzienigheid (3, 4, 6, 7, 10, 13) achter elkaar leest; de uitleg van de Schriftteksten
in de andere hoofdstukken wordt niet of nauwelijks gemist. Dat we te maken hebben
met een dogmatisch boek, blijkt ook zonneklaar uit de opbouw van het geschrift; het
frame wordt gevormd door de klassieke drieslag: conservatio (hoofdstuk 5-7),
concursus (hoofdstuk 8-10) en gubernatio (hoofdstuk 11-13). Dat de auteurs niet
schuwen ook hun eigen traditie kritische vragen te stellen (pp. 104-106), is moedig
en maakt dit boek, mede ook door hun aandacht voor de rooms-katholieke traditie,
voor velen bruikbaar.

Incarnatie
De redactie van het internationaal katholiek tijdschrift Communio heeft in het
dubbelnummer dat de vierde jaargang inluidt, een belangrijk thema gekozen: dat van
de menswording Gods8. Eén van de eerste bijdragen (pp. 13-23) is dan ook een uiterst
lezenswaardige beschouwing van de nieuwtestamenticus Rudolf Schnackenburg
over Joh. 1:14 (‘Het Woord is vlees geworden’)9. Dan schetst G. De Schrijver (pp.
41-56) de wijsgerige vooronderstellingen om zinvol over een menswording Gods te
kunnen spreken. Hij onderzoekt daarbij welke elementen het process-denken (A.N.
Whitehead, Ch. Hartshorne10) mogelijk voor de incarnatie-theologie kan aandragen.
Hans Urs von Balthassar behandelt het ‘ontzagwekkend probleem’ van Jezus'
zelfbewustzijn (pp. 73-86), waarbij we uiteraard stuiten op het concilie van Chalcedon,
waarover Peter Schmidt schrijft (pp. 87-100) in een poging de relevantie van dit
belangrijke concilie (‘waarlijk God, waarlijk mens’) te vertalen naar de ‘gewone’
gelovige. Tot slot - maar er is meer in dit waardevolle thema-nummer - wijzen we
op een artikel van de Nijmeegse missioloog A. Camps die drie christologieën (uit
India, uit Japan en uit Ceylon) analyseert.
8
9

10

Communio, internationaal katholieke tijdschrift 4e jrg. (1979), nr. 1-2, 160 pp.
Hij schreef o.a. een driedelig kommentaar: Das Johannesevangelium (1965-1975) in de serie
Herders Kommentar zum N.T. Dat Joh. 1:14 een echte sleutelpassage genoemd kan worden
is mijn inziens het best verwoord door Karl Barth in een brief aan B. Gherardini d.d.
24-5-1952: ‘Ik ben zelf pas via een lange weg (of omweg!) ertoe gekomen steeds beter te
gaan inzien dat het woord van Joh. 1:14 het middelpunt en het thema van alle theologie en
eigenlijk zelfs de hele theologie in een notedop is’ (E. Busch, Karl Barth, p. 340).
Zie: A. Cloots, Proces-filosife en panentheïsme. Het denken van Hartshorne, in: Streven
(Vlaamse editie), november 1978, pp. 112-123.
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Nieuwe gemeentevorming
Op 9 december 1978 vond in Beverwijk, de thuisplaats van de ‘Kritische Ge-
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meente IJmond’11, een studiedag plaats van basisgemeenten en kritische groepen in
Nederland12. Nadat de groepen eigen ervaringen met die van anderen hadden
uitgewisseld en vergeleken, werd de hoofdmoot ongetwijfeld gevormd door de lange
voordracht van prof. E. Schillebeeckx13. Reeds de titel van zijn betoog is significant:
Basis en ambt en daarbij is de volgorde zeker niet omkeerbaar. De Nijmeegse
hoogleraar laat er namelijk geen enkele twijfel over bestaan dat het ambt zich heeft
ontwikkeld ‘vanuit en rondom de gemeentevorming’ en niet - zoals door de huidige
praktijken steeds meer gesuggereerd lijkt te worden - ‘vanuit en rond de eucharistie’14.
Een wat lang citaat uit zijn voordracht kan de strekking ervan verduidelijken: ‘Dreigt
derhalve, in veranderde omstandigheden, een gemeente zonder ambtsdrager(s) (zonder
priester), te vallen, en wordt deze situatie in toenemende mate het geval (denk aan
Afrika15, Latijns-Amerika, en reeds aan vele plaatsen in Duitsland en Frankrijk), dan
moeten toelatingseisen die vanuit het wezen van het ambt niet innerlijk noodzakelijk
zijn en in feite mede oorzaak van het priestertekort zijn (bv. celibaatswet en ambt
alleen voor mannen) wijken voor het oorspronkelijke, nieuwtestamentisch recht van
de gemeente op ambtelijke (in die zin sacramentele) gemeenteleiders. Dan prevaleert
dit apostolisch recht op de gegroeide kerkorde. Want men kan de gemeenten ook
hun recht op het vieren van de eucharistie niet afhankelijk maken van een historisch
gegroeid priesterbeeld en van een sociaal-cultureel bepaalde visie op de vrouw’16.
Nadat Schillebeeckx een aantal excessen heeft beschreven, waaruit blijkt dat het
huidige priesterbeeld verabsoluteerd is en door het Nieuwe Testament onder kritiek
gesteld dient te worden, besluit hij met de woorden: ‘Die negatieve ervaringen wijzen
erop, dat de feitelijke kerkorde nu tot een ideologie wordt gefixeerd en juist verhindert
wat de kerk er oorspronkelijk mee heeft bedoeld’17. Dat kritische gemeenten deze
sacramentele aporie wensen te bestrijden, is naar het oordeel van deze theoloog hun
diagnostische betekenis, zij wijzen op ziektesymptomen in het geldende systeem.
De kans is niet denkbeeldig dat kritische gemeenten en basisgemeenschappen in
deze lange voordracht een aantal van hun opvattingen en activiteiten theologisch
gesanctioneerd menen te zien. Daardoor zou het wel eens kunnen zijn dat deze speech
in de nabije toekomst een geheel eigen leven gaat leiden en meer dan eens uitvoerig
geciteerd zal gaan worden; soms zelfs - zo moet ik vrezen - als een ideologisch
document.
Ook moet men zich realiseren dat de passages in het Nieuwe Testament over ambt,
ambtsdragers, gemeenteleiding en structuur van de gemeente bijlange na niet tot
eensluidende gevolgtrekkingen leiden. Er is bovendien nog verschil in uitleg van die
passages en vele vragen betreffende het ambt blijven - zelfs na twintig jaar exegetische
studie - helaas onbeantwoord.
11
12
13
14
15
16
17

Een interview met haar voorganger, Jan Ruijter, treft U aan in Wending, 34e jrg., nr. 2,
februari 1979, pp. 69-77.
Basis en Ambt. Ambt in dienst van nieuwe gemeentevorming. H. Nelissen, Overveen, 1979,
127 pp., f 12,90.
a.w., pp. 43-90
a.w., p. 68
Chr. Duquoc, De priester in de gemeenschap in Streven (Vlaamse editie) (mei 1979), pp.
675-685.
Basis en Ambt, p. 75.
a.w., p. 84
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Conventioneel christendom
Ruim 15 jaar geleden begon professor W.H. van de Pol aan de universiteit van
Nijmegen een aantal colleges te geven die als titel meekregen Het einde van het
conventionele christendom. Onder dezelfde titel verscheen het in 1966 als boek en
vond grote weerklank, ook al moest men even wennen aan de klinische beschrijving
van deze godsdienstfenomenoloog. Nog tijdens het op schrift stellen van dit boek
ontbrandden er een aantal discussies waaraan vrijwel alle moderne theologen van
enige naam hebben deelgenomen. De discussie werd op gang gebracht door boeken
als Honest tot God (1963) van bisschop John Robinson, de Theologie van de hoop
(1964) van Jürgen Moltmann en The secular city (1965) van Harvey Cox. Het kwam
tot een hoogtepunt rondom onderwerpen als de God-is-dood-theologie en de toekomst
van het geloof. Professor Van de Pol werd door dit immense complex van
vraagstukken geïnspireerd tot het schrijven van een tweede boek, dat onder de titel
Het voortbestaan van Kerk en Christendom in 1970 verscheen.
Beide boeken die Van de Pol schreef, zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar,
maar bevatten nog steeds zeer wezenlijke beschouwingen over de veranderingen in
Kerk en samenleving en de wordingsgeschiedenis daarvan. Een heruitgave van beide
werken (384 en 292 bladzijden) is niet mogelijk, aangezien beide geschriften
belangrijke aanvullingen zouden behoeven om de tijdspanne tussen toen en nu (resp.
13 en 9 jaar) op te vullen.
Er zou weer een lawine aan publikaties moeten worden verwerkt. Daarom is in
overleg met de emeritus-hoogleraar besloten om dié hoofdstukken uit de twee
genoemde boeken opnieuw uit te geven die de analyse van het begrip conventioneel
christendom bevatten. Aldus kan men nu in één bandje18 de meest markante capita
bijeen zien, aangevuld met een nieuw hoofdstuk, waarin de fenomenoloog samenvat
wat hij in de laatste jaren als bemerkenswaard noteerde (o.a. de opleving19 in heel de
westerse wereld van het boeddhisme en de religiositeit van de opgroeiende jeugd).
Panc Beentjes

Het onlangs geopende Rijksmuseum
Het Catharijneconvent
Toen op 9 juni 1979 in Utrecht het nieuwste rijksmuseum werd geopend, kreeg G.W.
Van Heukelum na ruim een eeuw toch nog zijn zin, zij het op een andere manier dan
hij zich had kunnen voorstellen. De Utrechtse kapelaan Van Heukelum had al in
1862 het plan opgevat om zijn eigen verzameling kerkelijke kunstvoorwerpen te
bestemmen voor een door hem op te richten aartsbisschoppelijk museum. Zes jaar
later vond zijn alsmaar groeiende collectie, die inmiddels van zijn kapelaanskamer
in de plebanie aan de Nieuwe Gracht was overgebracht naar de zolder, een ruimere
verblijfplaats in huize Loenersloot aan de Nieuwe Gracht, een oude schuilkerk. In
1872 werd het museum voor het publiek opengesteld.
18
19

W.H. van de Pol, Gisteren, vandaag en morgen. Gooi en Sticht, Hilversum, 1979, 138 pp.,
f. 17,90.
Niet oplevering zoals het tussenkopje op p. 132 abusievelijk luidt!
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Van Heukelum mikte vooral op kerkelijke kunstenaars en hun opdrachtgevers, de
geestelijkheid. Wat zijn museum te zien gaf was gotische kunst. De gotiek was de
katholieke stijl bij uitstek. Ook de kerken die de zich emanciperende katholieken
overal aan het bouwen waren, werden opgetrokken in de (neo)gotische stijl. Hoe de
inventaris van die kerken, retabels, beelden, liturgisch vaatwerk, er uit moest zien,
kon de kunstenaar leren in het museum. Spoedig bleek de ruimte weer te klein en
voelde Van Heukelum zich genoodzaakt om naar een ruimer onderkomen uit te zien.
Hij probeerde o.a. het Catharijneconvent, maar tevergeefs. In 1921 kon het
Aartsbisschoppelijk Museum een aantal zalen in het gerestaureerde Agnietenklooster
betrekken.
Niet alleen het aartsbisdom bezat zijn eigen museum. In 1869 kreeg de secretaris
van het bisdom Haarlem, J.J. Graaf, toestemming om een gedeelte van het vrijstaande
koetshuis in de tuin van het bisschoppelijk huis te gebruiken voor zijn verzameling.
Aldus werd het Haarlems Bisschoppelijk Museum geboren, in een ruimte die tot
voor kort nog dienst deed als kippenhok. Al ging de voorkeur van Graaf uit naar de
gotiek, in tegenstelling tot Van Heukelum had hij ook oog voor kunst uit de
schuilkerkenperiode. De Haarlemse conservator had weliswaar een ruimere blik,
maar geen ruimere beurs dan zijn Utrechtse collega.
In de vorige eeuw waren nog zeer kostbare zaken te vinden op kerkelijke zolders.
Zo werden op een pastoriezolder in Deventer de boekbanden van Bernulphus en
Lebuïnus, twee topstukken uit de verzameling van het Aartsbisschoppelijk Museum,
aangetroffen: ze waren in gebruik als verzwaringsstukken op de mangel. Het portret
van pastoor Nicolaas Stenius, geschilderd door Frans Hals, werd in verkreukelde
staat aangetroffen door Graaf op de zolder van de pastorie van Akersloot. De
bisschoppelijke musea die in de 20ste eeuw werden opgericht, die van Den Bosch,
Breda en
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Roermond, waren in zeker opzicht te laat: de tijd van de bijzondere - met name
middeleeuwse - vondsten was voorbij.
Gebrek aan geld en ruimte is altijd een van de grote plagen geweest waarmee de
bisschoppelijke musea werden bestookt. Geldgebrek was in 1966 een van de redenen
voor het Haarlems museum om met het Aartsbisschoppelijk Museum een fusiecontract
te tekenen. Een ander moeilijk punt was intussen de identiteitskwestie geworden:
katholieken raakten minder geïnteresseerd in een eigen rooms gezicht. Middeleeuwse
en latere kerkelijke kunstvoorwerpen werden gewaardeerd als kunst, niet meer zozeer
als katholieke of kerkelijke objecten, en allang niet meer als voorbeelden voor
kerkelijke kunstenaars. Er gingen dan ook stemmen op om de voorwerpen te verdelen
over ‘gewone’ musea. Parallel hiermee loopt het feit dat bijvoorbeeld het
Rijksmuseum te Amsterdam ook kerkzilver, kelken, monstransen e.d., in zijn collectie
begon op te nemen.
In de jaren zestig keerde het getij. Toen liturgievernieuwingen en gewijzigde
godsdienstige opvattingen en praktijken verscheidene oude typisch katholieke
gebruiken - en daarmee samenhangende voorwerpen - deden verdwijnen of in gevaar
brachten, begonnen velen, misschien wel met name niet-katholieken, ervan overtuigd
te raken dat een en ander tijdig moest worden vastgelegd. Men mocht een bepaalde
cultuur, en de daarmee verband houdende objecten, niet zo maar in de vergetelheid
laten geraken. Sluiting en afbraak van kerken vormden - en doen dit nog - een reëel
gevaar voor inventaris en meubilair. Tegelijkertijd is de interesse voor het historische
museum toegenomen, getuige de vernieuwing van verschillende historische musea
of historische afdelingen van musea.
In dit klimaat is het rijksmuseum Het Catharijneconvent tot stand gekomen. Drie
instanties waren erbij betrokken: het Rijk, de Gemeente Utrecht, en de christelijke
Kerken in Nederland. C.R.M. financiert de exploitatie. Voorwaarde bij de
besprekingen indertijd met het Rijk was dat alle kerken zouden meedoen. Het
Oud-Katholiek Museum had zijn verzameling al aan het beheer van het
Aartsbisschoppelijk Museum toevertrouwd. In 1974 werd de Stichting Protestantse
Kerkelijke Kunst in het leven geroepen. Een van de doeleinden van deze stichting
was, en is, het verwerven van voorwerpen van kunst en godsdienstige praktijk, binnen
het Protestantisme in Nederland.
De Gemeente Utrecht zorgde voor de huisvesting van het nieuwe museum: het
reeds door Van Heukelum begeerde Catharijneklooster. Het middeleeuwse
gebouwencomplex, in 1468 begonnen door de Carmelieten, ongeveer 1570 door de
Johannieters voltooid, had eeuwenlang als ziekenhuis gediend. In de 19de en 20ste
eeuw kende het gebouw verschillende bestemmingen, van kazerne ten behoeve van
doortrekkende militairen tot Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement. In
1974-1978 is het complex gerestaureerd en voor museaal gebruik aangepast. Het
huis aan de Nieuwe Gracht, nr. 63, dat zich bevindt op de plaats van het brouwhuis
van de Carmelieten en Johannieters, werd verbouwd en door een onderaardse gang
met het Catharijneconvent verbonden.
De kerkelijke partners (de betreffende bisschoppelijke musea, het Oud-Katholiek
Museum, de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst) voegden hun collecties geheel
of gedeeltelijk samen en brachten ze onder in de Stichting Het Catharijneconvent.
Deze stichting droeg de collecties in permanente bruikleen over aan de Staat. De
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collectie van het nieuwe rijksmuseum bevat ook een grote inbreng van het Rijk,
hoofdzakelijk bestaande uit schilderijen.
Wat de doelstelling van het museum betreft: de projectcommissie die indertijd in
het leven was geroepen om een expositieplan te ontwerpen, heeft
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deze als volgt geformuleerd: ‘Het museum Het Catharijneconvent stelt zich ten doel
aan de hand van authentiek materiaal, geplaatst in de historische context, een beeld
te geven van de geschiedenis van de christelijke cultuur in haar Nederlandse
eigenheid’. Uit deze definitie blijkt dat het Catharijneconvent niet zozeer een
kunsthistorisch, maar eerder een cultuurhistorisch museum is. Aan de hand van
authentiek materiaal - dit kunnen kunstwerken zijn, maar ook bijvoorbeeld kitscherige
devotionalia - wordt de geschiedenis van het christendom in Nederland geïllustreerd.
De tentoongestelde voorwerpen zijn niet op hun esthetische kwaliteit geselecteerd.
Zij fungeren als getuigen: zó dacht men, zó voelde men, zó geloofde men. Dit alles
neemt niet weg dat een groot aantal stukken van hoge kwaliteit is tentoongesteld en
dat aan deze kunstwerken door middel van opstelling en belichting alle recht is
gedaan. Om het authentieke materiaal beter te laten spreken zijn overal verklarende
bijschriften aangebracht. De maximale lengte ervan bedraagt 150 woorden. Het
museum heeft een rijk geïllustreerd boekje uitgegeven waarin niet alleen de langere
teksten zijn afgedrukt, maar ook een woordenlijst, waarin termen als ‘aartspriester’,
‘doleantie’, ‘zijschip’, voor niet direct ingewijden worden omschreven.
De opstelling is thematisch en historisch tegelijkertijd. De ingang bevindt zich in
het grachtenhuis. Hier is ook een restaurant ingericht. In de onderdoorgang naar het
kloostergebouw wordt de kerstening van ons land gevisualiseerd, de tijd van Karel
de Grote, kerk en staat in de middeleeuwen en de middeleeuwse eredienst. Dan komt
men in de kelder van het klooster terecht, waar o.a. de vroomheid van de
middeleeuwen wordt geïllustreerd. Ook de begane grond van het convent is gewijd
aan de middeleeuwen (kerkgebouw en kerkinterieur, religieuze voorstellingswereld,
kloosterleven, heiligenverering, Moderne Devotie). In de westelijke arm van de
kloostergang (begane grond) worden we onder meer geconfronteerd met de opkomst
van de reformatie. Op de eerste verdieping van het kloostergebouw is het
oud-katholiek bezit tentoongesteld. Verder wordt de bezoeker hier in contact gebracht
met allerlei aspecten van het godsdienstig leven in de 17de eeuw. Voor het vervolg
van de expositie dient men weer terug te gaan naar het grachtenhuis, waar op de
eerste verdieping o.a. een beeld wordt gegeven van het protestantse en katholieke
kerkinterieur van de 17de-18de eeuw. Op de tweede en derde verdieping komen de
latere periodes tot en met de ontwikkelingen van de 20ste eeuw ter sprake. Zoals
gezegd wil het museum een beeld geven van de geschiedenis van de christelijke
cultuur in haar Nederlandse eigenheid. Hier is van een wisselwerking sprake. Van
de ene kant heeft het christendom de Nederlandse cultuur mede bepaald. Van de
andere kant is in onze streken het christendom - op zichzelf iets dat ruimer is dan de
grenzen van ons land - op een bepaalde manier gekleurd, heeft het door de aanraking
met de Nederlandse cultuur een eigen stempel gekregen.
In het rijksmuseum Het Catharijneconvent is het particuliere initiatief van mensen
als Van Heukelum en Graaf en van vele anderen gehonoreerd door de overheid. De
didactische doeleinden die honderd jaar geleden meespeelden, het verschaffen van
voorbeelden voor kerkelijke kunstenaars en opdrachtgevers met het oog op een
eigentijdse neogotische kunst, zijn verbreed: nu gaat het erom de bezoeker, katholiek
of protestant, gelovig of niet, in contact te brengen met een van de belangrijkste
bronnen van zijn eigen beschaving en met de manieren waarop deze bron zijn eigen
cultuur door de eeuwen heen heeft gevoed. Hoe meer kennis van eigen geschiedenis
en eigen bron, des te meer zelfkennis.
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Boekbespreking
Godsdienst
Karl-Heinz Weger, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches
Denken, Herderbücherei, Herder, Freiburg i. Br., 1978, 175 pp., DM. 6,90.
Dit boek van Karl-Heinz Weger is een geslaagde poging om de hoofdpunten van
Rahners theologie evenals de moeilijke momenten in zijn denkwijze en terminologie,
inleidend en in begrijpende taal uiteen te zetten. Als bijzonder positief punt valt op
te merken dat ondanks de beknoptheid van het boek en van de andere kant de relatief
grote reikwijdte van Rahners grondgedachten, de laatste in deze schets toch niet aan
reliëf verliezen.
Met de geloofscrisis van de jaren vijftig en de noodzaak van het zoeken naar een
nieuwe geloofstaal op de achtergrond ontwikkelt Weger Rahners centrale vraagstelling
met speciale nadruk op de historiciteit van de theologie; hij wijst op de
verbindingslijnen met de filosofie; Rahners methode en terminologie worden
uitgewerkt en hij wijst op een minstens impliciete stellingname van Rahner tegenover
de atheïstische kritiek op de religie. Verder zijn er hoofdstukken gewijd aan de
genadeleer en het heil van de niet-christenen en tenslotte worden Rahners meditaties
- Ik geloof in Jezus Christus - en zijn verhouding tot de kerk besproken.
Zeer knap heeft Weger de tekst steeds weer met citaten doorvlochten. Soms dienen
ze door hun levendige beeldspraak tot beter begrip van de tekst, zoals in het beeld
van de mens die, druk met zandkorrels van het strand in de weer, altijd aan de rand
van de oneindige zee van het mysterie woont; soms ook worden de geciteerde passages
becommentarieerd en in samenhang met de context uitgelegd. We moeten echter
ook constateren dat Weger geen enkele aanzet geeft tot een kritiek op Rahner.
Evenmin wordt gerefereerd aan de terminologische problematiek van het
‘bovennatuurlijk existentiaal’. Opmerkelijk is ook dat Suarez nergens wordt genoemd.
(En ook Thomas van Aquino komt slechts éénmaal in zicht - en dat nog zeer ter zijde,
zoals trouwens de hele scholastiek naar de achtergrond gedrongen is). - Misschien
lag het echter in de opzet van de auteur het kader van een inleiding als deze niet te
ruim te maken en niet zonder noodzaak extra te belasten of te bemoeilijken.
Daarentegen komen de invloed, de grootheid en het belang van het denken van Rahner
volledig tot hun recht. En wanneer Weger er terecht op wijst dat het niet zo belangrijk
is of Rahners denken ‘het resultaat is van zijn discussie met Heidegger of van het
genie van Rahner zelf of van allebei’, dan kan men die gedachte in de lijn van Weger
voortzetten met de woorden van Heidegger zelf: ‘Het blijft... het exclusieve voorrecht
van de allergrootste denkers zich te laten beinvloeden. De kleine daarentegen lijden
slechts aan hun ontbrekende origi-
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naliteit en sluiten zich daarom voor de van elders komende in-vloed af.’
Des te erkentelijker mogen wij Weger zijn voor zijn poging een inleidend beeld
te schetsen van een dergelijk gedachtengoed.
E. Prackensky, Innsbruck

Klaus Demmer/Bruno Schüller, Christlich Glauben und Handeln. Fragen
einer fundamentalen Moraltheologie in der Diskussion, Patmos-Verlag,
Düsseldorf, 1977, 300 pp., DM. 28,80.
Deze bundel van moraaltheologische bijdragen is opgedragen aan de bekende moralist
van de romeinse Gregoriana-universiteit, de Duitser Josef Fuchs S.J.. Zij is
samengesteld door twee bekende moralisten onder zijn leerlingen, Demmer (Rome)
en Schüller (Münster). Tesamen met hen hebben leerlingen en collega's van Fuchs
een vijftiental artikelen gewijd aan de problematiek van de grondslagen van de moraal.
Deze over het algemeen bekende moralisten (o.a. Häring, Rotter, Auer, Lotz, Hamel),
voor het merendeel uit het Duitse taalgebied, schrijven hun bijdragen rond twee
belangrijke probleemvelden: de christelijkheid van de christelijke ethiek en de
verantwoording van de zedelijke normen bij een handhaven van een relatief
zelfstandige moraal. Wat brengt de christen in het gesprek met de ongelovige in,
wanneer het om een gemeenschappelijk handelen gaat; hoe absoluut zijn de normen
in telkens andere situaties; hoe autonoom is christelijke moraal en hoe redelijk te
verantwoorden? Belangrijke vragen waarop het antwoord beslissend is voor de
menselijke en gelovige kwaliteit van het handelen van de christen. De bijdragen zijn
streng wetenschappelijk van gehalte, hetgeen de lezerskring aanzienlijk zal beperken.
In de verschillende bijdragen, waarvan de grondteneur is de bevrijdende oproep van
het evangelie in het morele handelen gestalte te laten krijgen, valt op hoe bij
verschillende moralisten in vergelijking met vroegere publikaties normen en gedachten
verscholen zijn, waardoor er minder wordt gezondigd. Is het het voordeel van meer
menselijke redelijkheid en humaniteit? Het kan ook jammer zijn, omdat er (hun)
minder valt te vergeven.
G. Wilkens

Politiek
Guido Fonteyn, De Walen. Een onderhuidse beweging, Lannoo,
Tielt-Amsterdam, 1979, 166 pp., BF. 180.
In een opmerkelijk vlotte stijl en klaarblijkelijk erg goed gedocumenteerd schetst
Guido Fonteyn de geschiedenis van de Waalse beweging. Als eerste kennismaking
met onze Romaanse landgenoten kan dit werk ongetwijfeld veel diensten bewijzen.
Toch zijn er voor de veeleisende lezer enige nadelen aan verbonden. De
auteur-journalist laat duidelijk het anecdotische aspect primeren en offert daardoor
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nogal wat precisie op. Dit mag blijken uit het feit dat zijn brede benadering zich
uitstrekt van ‘l'homme de Spy’ tot het eerste Nationaal Waals Congres van 1945,
waarbij ten behoeve van nader geïnteresseerden, achteraan in het werk, slechts enkele
vrij summiere bronverwijzingen worden verstrekt. Hiermee is reeds impliciet onze
voornaamste kritiek vermeld: het komt ons vrij onbegrijpelijk over dat de schrijver
de hele naoorlogse periode zonder meer onbesproken laat. Een periode die voor een
goed begrip van de huidige situatie van Wallonië in de Belgische context nochtans
van essentieel belang is. Maar een periode bovendien die moeilijk genuanceerd kan
weergegeven worden aan de hand van anecdoten, doch eerder hard politiek, sociaal
en economisch feitenmateriaal
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vereist, zoals Staatssecretaris Hoyaux in zijn voorwoord vriendelijk laat aanvoelen.
Luc Goossens

John Kenneth Galbraith, De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en
kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1978, 352 pp.
In dit nieuwe boek van Galbraith worden op boeiende wijze de economische dogma's
van de vorige eeuw geplaatst tegenover de toenemende onzekerheid waarmee wij
de wereldproblemen thans onder ogen zien. Niets is meer zeker; met name
stormachtige economische en vooral ook sociale omwentelingen hebben diep in onze
maatschappij ingegrepen en voor revolutionaire veranderingen gezorgd. Dit
voortreffelijk geschreven boek geeft de lezer een overzicht van deze veranderingen
en hun dramatische gevolgen.
L. Bartalits

W. Leonhard, Euro-Kommunismus. Herausforderung für Ost und West,
C. Bertelsmann Verlag, München, 1978, 413 pp.
Wolfgang Leonhard is een van de beste kenners van de communistische
wereldbeweging. In dit boek onderzoekt deze auteur de geloofwaardigheid van de
ideologische breuk tussen Moskou en een aantal Westeuropese communistische
partijen. Volgens zijn conclusie is er geen sprake van een tactisch manoeuvre. De
plaatsgevonden ontwikkelingen openen nieuwe perspectieven voor de toekomst van
het socialisme.
L. Bartalits

H. Maus/W. Mondfeld, Alles Gold gehört Venedig, C. Bertelsmann Verlag,
München, 1978, 372 pp, DM. 42,-.
R. Lebe, Als Markus nach Venedig kam. Aufstieg und Staatskult der
Republik von San Marco, Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt/M, 1978,
DM. 28,-.
De geschiedenis van destad-staat Venetië is buitengewoon boeiend. Venetië was
vanaf de 14e tot en met de 16e eeuw een van de rijkste steden van de wereld. De
inkomsten van Venetië waren hoger als die van Engeland en Spanje. De bezittingen
van Venetië reiken van de Alpen via Dalmatië en Peloponnesos tot Cyprus. De
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ontwikkeling van Venetië tot een handelsmacht van de eerste orde, die bijna 300 jaar
duurde, wordt door beide auteurs zeer levendig en interessant beschreven.
Reinhard Lebes boek schildert een ander aspect van de Venetiaanse ontwikkeling,
te weten het opbouwen van een zgn. San Marcocultus. Deze had uiteraard niets te
maken met het Evangelie. Integendeel deze cultus werd een rechtvaardiging van het
opbouwen van een niet geringe politieke macht en verwerving van economische
rijkdommen. Dit boek vormt een originele poging om het fenomeen republiek van
San Marco, de meest succesvolle staat in de Europese geschiedenis, begrijpelijk te
maken.
L. Bartalits

H. Höhne, Admiraal Wilhelm Cana- 1978, 480 pp., f 39,50.
O. Buchbender, Das tonende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rote
Armee in Zweiten Weltkrieg, Seewald Verlag, Stuttgart, 1978, 378 pp., DM.
39,50.
Admiraal Canaris was de leider van de Duitse militaire inlichtingendienst.
In de geschiedschrijving wordt het beeld van Canaris beheerst door vooroordelen
en mythen. De auteur van dit
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boek is erin geslaagd Canaris min of meer levensecht te schetsen, zonder in de
gebruikelijke clichés te vervallen. Canaris was aanvankelijk een loyaal medewerker
van Hitlers veroveringspolitiek, waarvan hij de gevaren pas later onderkent. In
tegenstelling tot het boek over Canaris wordt in ‘Das tönende Erz’ een zeer boeiend
beeld geschetst over de Duitse propagandistische oorlogsvoering gedurende de
Tweede Wereldoorlog tegen het Rode Leger.
L. Bartalits

Literatuurwetenschap
David Lynch, Yeats, The Poetics of the Self, The University of Chicago
Press, Chicago, 1979, 240 pp., £13,65/$24,40.
De dichter W.B. Yeats lijkt een interessant geval voor een psychologische studie
omdat zijn poëtisch persona nauw samenvalt met de man van vlees en bloed. Naar
zijn eigen zeggen is elk nieuw gedicht een poging om zichzelf te herscheppen. De
voornaamste bijdrage van dit boek bestaat erin de overbelichting van de invloed van
Yeats' avontuurlijke vader af te zwakken en ze aan te vullen met de nawijsbare sporen
die zijn hypochondrische en depressieve moeder in hem naliet. In psychologische
termen uitgedrukt: de oorsprong van Yeats creativiteit ligt niet zozeer in een oedipaal
conflict, maar in een morbied narcisme. Voor de wetenschappelijke onderbouw van
deze interpretatie doet David Lynch een beroep op de inzichten die Heinz Kohut
uiteenzet in zijn boek The Analysis of the Self. Dit alles resulteert in een onderhoudend
verhaal waarbij Yeats' langere gedichten als uitgangspunt worden genomen en
uitmonden in een of andere episode uit zijn leven. Een wellicht niet beoogde
verdienste van het boek is dat de psychologische analyse reveleert dat Yeats zijn
beroemdheid als dichter niet te danken heeft aan die gedichten die hijzelf als
meesterwerken aanzag.
Hugo Roeffaers

James E. Miller, Jr., The American Quest for a Supreme Fiction: Whitman's
legacy in the Personal Epic, The University of Chicago Press, Chicago,
1979, 360 pp., £14,-/$25,Als men de grote Amerikaanse dichters op een rijtje zet, dan valt het op dat hun naam
telkens verbonden is aan een lang narratief gedicht. Miller betoogt dat de bron van
dit episch genre te vinden is bij Walt Whitman. Met Starting from Paumanok en
Song of Myself creëerde Whitman in Leaves of Grass epische poëzie die door haar
persoonlijke en confessionele stijl schoon schip maakt met de klassieke regels van
dit genre. Van daaruit ontwikkelen zich twee stromingen in de Amerikaanse poëzie:
de cryptische en allusieve epiek vertegenwoordigd door Ezra Pound en T.S. Eliot en
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de meer publieke en directe poëzie van bv. W. Carlos Williams en Allen Ginsberg.
Aan de hand van twee figuren, Robert Lowell en John Berryman die overstapten van
de ene stroming naar de andere, toont Miller aan dat de tegenstellingen niet zo
dramatisch zijn als op het eerste gezicht mocht lijken. In korte en helder geschreven
hoofdstukken overloopt Miller elk van deze epische gedichten om ze uiteindelijk
terug te voeren op Walt Whitman. De verdienste van dergelijke poging is niet dat de
stamboom er vlekkeloos uitziet, maar wel dat zulke affiliatie eenzijdige interpretaties
bijstuurt. Dit blijkt duidelijk uit zijn commentaar op The Waste Land, dit op basis
van het oorspronkelijke manuscript. Hierin toont Miller aan dat Eliot terecht zijn
gedicht beschouwt als een ‘persoonlijke oprisping’ en niet als sociale kritiek. De
sociale dimensie moet op rekening geschreven worden van Ezra
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Pound die het gedicht stilistisch depersonaliseerde. Of we daaruit met Miller moeten
concluderen dat de eigenlijke godfather Whitman is, blijft echter een open vraag.
Dit boek is ongetwijfeld een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de
Amerikaanse lyriek, hopelijk verschijnt eerlang zijn tegenhanger op het gebied van
de Engelse poëzie.
Hugo Roeffaers

Mineke Schipper, Realisme: de illusie van werkelijkheid in literatuur, Van
Gorcum, Assen, 1979, 89 pp., fl. 11,50. Klaas Wellinga, Indianen, Cowboys
en Diktators. Literatuur in Latijns-Amerika, Van Gorcum, Assen, 1979, 95
pp., fl. 11,50.
Gérard Genette, Tijdsaspecten in de roman, Van Gorcum, Assen, 1979, 85
pp., fl. 11,50.
Mieke Bal (red.), Mensen van Papier, Over personages in de literatuur, Van
Gorcum, Assen, 1979, 100 pp., fl. 11,50.
Deze nieuwe reeks (Puntkomma) brengt inleidingen en beknopt-fundamentele
benaderingen in nieuwe richtingen van de literatuurwetenschap. Waarschijnlijk vooral
bedoeld voor ‘intern gebruik’ lijken het eerste en tweede deeltje het best aan de opzet
te beantwoorden. Het begrip ‘realisme in literatuur’ wordt door M. Schipper degelijk,
bondig, maar naar mijn gevoelen iets te schools behandeld. De noodzakelijke
beknoptheid laat de lezer met een gevoel van ‘te veel of te weinig’ achter, maar
vermoedelijk is dit ‘juist genoeg’ voor het beoogde studentenpubliek. Hetzelfde kan
ook gezegd worden van de inleiding van K. Wellinga, maar hier gaat het weer in de
eerste plaats om een nuttig werkje. Verrassend zijn de twee andere afleveringen. De
vertaling van Genette is een keuze uit ‘Discours du Récit’, uit Figures III.
Tijdsaspecten in de roman worden voornamelijk geïllustreerd en gedemonstreerd
aan de hand van ‘A la recherche...’ van Proust.
Het is een mooie en heldere benadering van de problematiek, voor zover ik kan
oordelen goed vertaald; jammer genoeg zijn er nogal veel drukfouten in de technische
terminologie! ‘Mensen van Papier’ was een leuk idee, alleen is de uitwerking ergens
blijven haperen. Te veel auteurs, te veel fragmentarische ontwikkelingen, niet altijd
op even hoog niveau.
Eric de Kuyper

Literatuur
Paul de Vree, Verzamelde gedichten, B. Gottmer, Nijmegen/Orion, Brugge,
1979, 374 pp., BF 550.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

Van Paul de Vree, dit jaar 70 geworden, verschenen in de serie De Gulden Veder de
Verzamelde gedichten. Haast een halve eeuw is deze gewezen leraar geschiedenis
actief betrokken bij het literaire leven in Vlaanderen en sinds de laatste decennia ook
ver daarbuiten. Zijn impressionistische, idealistische lyriek met elegische ondertoon
van vóór de Tweede Wereldoorlog, maakte plaats voor verzen waarin zware tonen,
het zwart en de wanhoop overheersten. Pijnlijke, diep kwetsende levenservaringen
worden weerspiegeld in de titels van afzonderlijke gedichten en van bundels uit die
tweede periode (1939-1953): ‘Kruisweggedichten’, ‘De profundis’, ‘Tussen twijfel
en traan’. Die periode eindigt met ‘Appasionato’ waarna hij overgaat tot de
neo-dadaïstische vormexperimenten, terwijl ook het maatschappij-kritisch element
in de loop der jaren sterk zal toenemen. Vanaf 1963 legt De Vree het accent op ‘de
poëzie in fusie, waarmee de poëzie wordt bedoeld die aan de hand van

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

190
elektronische hulpmiddelen klank- en stemgeluiden bewerkt en/of de grafische waarde
van de gedrukte, getekende of handschriftelijke tekst (die tot een enkele letter kan
worden gereduceerd) integreert’ (Cf. E. Slagter, Visuele poëzie, p. 11). De Vree
wordt de dichter met internationale weerklank van concrete, visuele, spatiale en
auditieve poëzie. Om technische redenen konden in de Verzamelde gedichten de
bundels met visuele poëzie niet in hun geheel opgenomen worden. Vooral de
specifieke poesia visiva-gedichten zijn achterwege gebleven. Met die visieve poëzie
beoogt De Vree een maximale fusie tussen de verschillende kunstrichtingen en een
bewuste stellingname tegen de geïnstitutionaliseerde industriële maatschappij. Van
deze dynamische man, die met zijn tijdschrift De Tafelronde en de eigen poëtische
inventiviteit in de spits van de internationale avant-garde vertoeft, schrijft H.F. Jespers
in zijn inleiding op de Verzamelde gedichten dat hij geen vrede neemt met de
werkelijkheid en dat de ontnuchterende doortasting van de realiteit die zijn oeuvre
kenmerkt, een uiting is van utopisch denken. Van De Vree's bekende visuele gedicht:
Revolutie (p. 303) bestaat een versie waarin de letter u kleiner is dan de andere
lettertekens van dat woord, volgens De Vree's eigen zeggen op de Antwerpse
boekenbeurs in '77 omdat de revolutie van 1968 mislukte. Het heeft hem echter als
dichter niet belet de poëzie naar vorm en inhoud te blijven revolutioneren met een
uitgesproken maatschappelijk oogmerk. Daarin bestaat de utopie en de waarde van
dit oeuvre (Cfr. Streven, aug. sept. 1979).
J. Gerits

Maria Messens, Relaties, Davidsfonds, Leuven, 1979, 176 pp., BF. 245.
In deze roman worden de relaties beschreven van drie zussen, Lotte, Kyra en Tessa,
onderling, met hun oude, fysiek aftakelende vader en met hun resp. geliefde(n. De
gelijke geaardheid van de drie zussen doet vermoeden dat we veeleer met drie
afsplitsingen van eenzelfde personage te doen hebben, dan met drie duidelijk
onderscheiden karakters. Door in elk hoofdstuk een ander personage in de ik-vorm
te laten vertellen tracht de schrijfster dit euvel op te vangen. De drie zussen hebben
allen een grote belangstelling voor muziek, literatuur en schilderkunst gemeen, terwijl
in de marge ook nog wat beschouwingen over toneel en film ten beste gegeven
worden. Lotte, Kyra en Tessa krijgen m.i. te weinig echte gestalte. Het zijn poëtische
verschijningen die een grammofoonplaat opleggen, mensen ontmoeten op de trein
die Eline Vere lezen, schilderijen bekijken in Parijs en Londen, Bernard Shaw en
D.H. Lawrence citeren, een minnaar die pas zijn ontslagbrief gekregen heeft weer
op zijn positieven brengen door drie uur lang luidop voor te lezen uit L'Amour van
Marguerite Duras, enz. De charme van het boek zit hem in de knappe sfeerschepping
en het contrasteren van de vele relaties die tenietgaan met die ene relatie tussen Lotte
en Lieven die duurzaam lijkt. Misschien wegens het vrijblijvend karakter ervan voor
de beide partners? ‘Relaties’ is een romantisch boek vol geësthetiseerde liefdepijn
én genot.
J. Gerits
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Machado de Assis, Der Irrenarzt, Novelle. Oorspr. titel: O Alienista.
Vertaling uit het Braziliaans en Nawoord van Curt Meyer-Clason,
(Suhrkamp Bibliothek nr. 610) Suhrkamp, Frankfurt, 1978. 119 pp., DM.
11,80.
In de XVIIe eeuw begonnen de ‘normale’ mensen de ‘gekken’ op te sluiten. De
mensen die genieten van het voor harmonische geesten zo kenmerkende
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evenwicht van alle vermogens zijn gelukkig in de meerderheid, zodat het spreekwoord
‘de uitzonderingen bevestigen de regel’ ook statistisch te onderbouwen is.
In zijn novelle O Alienista (1882), een van de klassiekers van de Braziliaanse
literatuur, beschrijft Machado de Assis (1839-1908) hoe de geniale psychiater doctor
Simão Bacamarte in Itaguaí, een klein Braziliaans provincienest, het eerste gekkenhuis
opricht. In minder dan geen tijd zit vier vijfden van de bevolking erin opgesloten,
wat je resterende bewoners in opstand en ‘de belangrijkste arts van Brazilië, Spanje
en Portugal’ tot een Copernicaanse revolutie in zijn theorieën brengt. Hij ontslaat al
zijn patiënten en interneert voortaan alleen nog maar ‘wie in het bezit van volledig
uitgewogen geestelijke vermogens aangetroffen wordt’. Zijn nieuwe therapieën (de
ijdelheid strelen bv.) brengt die sukkelaars snel aan het wankelen, zodat de doctor
zich begint af te vragen of er dan geen enkele evenwichtige zieke in het stadje te
vinden is. Tenslotte vindt hij de symptomen van de waanzin alleen nog bij zichzelf.
Een geluk met een ongeluk: hij wordt de enige, ongeneeslijke, bewoner van zijn
eigen gekkenhuis, maar houdt door het offer van zijn leven zijn theorie overeind!
O alienista is een bijtende satire op het positivisme, dat in Zuid-Amerika fanatieke
volgelingen heeft gehad: tijdens de dictatuur van Porfirio Diaz (1884-1911) was het
in Mexico de officiële staatsideologie.
Guy Posson

Ethel Portnoy, Broodje Aap, De Harmonie, Amsterdam, 1979, 164 pp.
geïll.
Er zijn zo van die verhaaltjes - je vindt ze vaak in de rubriek gemengd nieuws - die
zo ongeloofwaardig zijn en toch ‘echt gebeurd’ dat ze een bijzondere
overtuigingskracht hebben. Vaak ook gaan ze een ‘autonoom bestaan’ leiden, worden
herhaald, en in verschillende landen en culturen beginnen er varianten van te bestaan,
enz. E. Portnoy heeft er zo'n 90-tal van opgespoord, kort en bondig neergeschreven,
met een beknopt commentaar. Het zijn de mythe van de hedendaagse maatschappij,
triviale verhaaltjes, die bijna altijd iets te maken hebben met actuele angsten. Dit had
de stof kunnen worden waar geleerde thesissen op ontstaan; het werd integendeel
een leuk en grappig boekje. Om tussendoor te lezen of om te doorbladeren. Maar de
lezer die dat wil kan er zelf op voortborduren, of een thesis over schrijven!
E. de Kuyper

Verhalen rond 1900, P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam/Standaard
Uitgeverij, Antwerpen, 1978, 342 pp., BF. 395.
Dit boek in de onder de redactie van Wim Zaal verschijnende serie ‘Rond de
eeuwwisseling’ bevat twintig verhalen van auteurs uit Noord en Zuid uit de periode
1885-1914.
Hoe uiteenlopend de stijlen ook zijn waarin deze verhalen geschreven zijn impressionistisch, realistisch, symbolisch, naturalistisch - toch is het opvallend hoe
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in de meeste het pessimisme en de doodsgedachte overheersen. Er zitten erg
verrassende en geenszins gedemodeerde stukken tussen, zoals Heijermans' ‘Fondant’
en van Waasdijks ‘De meneer van de derde verdieping’, naast klassiekers als Couperus
(‘De Naumachie’) en K. van de Woestijne (‘De boer die sterft’). Presentatie van
sociale ellende en van de stille tragiek die het deel is van de mensen uit de laagste
bevolkingsklasse vinden we in de verhalen van Aug. P. van Groeningen, Jan Hofker,
Frans Erens, Gustaaf Vermeersch, terwijl we bij Marie Marx-Koning niet alleen
beschrijving van maar ook al verzet tegen het onrecht kunnen lezen. ‘Marie en
Antoons wandeling’ van Jac. van Looy is een fraai voorbeeld van impressionistische
woordkunst: op duizend en één
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wijze wordt de lezer gezegd dat er op die wandeling niets gebeurt. ‘Pastorale’ van
de journalist Frits Hopman is dan weer een schoolvoorbeeld van toegepast
determinisme.
Met verder nog een verhaal van Aletrino, Streuvels, Swarth, Baekelmans, Buysse,
C. van Bruggen, Schürmann en een fragment uit de beschouwingen van L. van
Deyssel, krijgt de lezer een boeiende staalkaart van de vertelkunst in Noord en Zuid
rond de eeuwwisseling. Dat daarbij nogal wat werk van in vergetelheid geraakte
auteurs gebloemleesd werd is een goede zaak. Zij blijken immers het niveau te halen
van degenen van wie de namen wel in de literatuurgeschiedenissen zijn blijven
hangen.
In een Nawoord geeft W. Zaal nog een korte toelichting bij de persoon en het werk
van de auteurs van wie een verhaal opgenomen werd.
J. Gerits

Kunst
Iris Clert, Iris-Time (l'artventure), Denoël/Gonthier, Paris, 1978, 365 pp.
Iris Clert is een begrip in de geschiedenis van de avant-gardekunst. Haar Griekse
afkomst, haar verbeeldingrijke initiatieven, haar trefzekere keuze van artiesten die
zij in haar kunstgalerij lanceerde, evenzovele troeven die haar leven en haar werk
tot een echt kunstavontuur (artventure) maakten. In dit boek (eigenlijk het eerste deel
van haar mémoires) vertelt ze over dit avontuur: burleske geschiedenissen, de
legendarische vernissages met Arman en de gecostumeerde bals. Boeiend is haar
wedervaren met Yves Klein en Tinguely: je leert er heel wat over deze artiesten, hun
karakter, hun kunst. Een brok geschiedenis van de hedendaagse kunst waaraan men
niet voorbij mag gaan. En dat door de humor en de speelse stijl heel vlot leest.
J.F. Du Bois

Jaak Fontier, Robert Hoozee, Herman Sabbe, Jan van der Hoeven,
Realisme en Naturalisme, (GO 27) Gottmer, Haarlem/Orion, Brugge, 1979,
158 pp. (geïll.), BF. 325.
Wim De Poorter, Jaak Fontier, Robert Hoozee, Yves Knockaert, Paul
Van Aken, Jan van der Hoeven, Impressionisme en Symbolisme, (GO 28)
Gottmer, Haarlem/Orion, Brugge, 1979, 149 pp. (geïll.), BF. 325.
De auteurs van deze monografieën hebben een totaalbeeld willen schetsen van de
grote culturele stromingen uit de tweede helft van de 19e eeuw. Komen aan bod: de
historische, politieke en sociale context, de literatuur, de plastische kunsten, de
muziek. De bijdragen zijn zeer ongelijk, meestal vrij oppervlakkig en in enkele
gevallen bepaald slecht geschreven. Zijn deze publikaties bedoeld als handboeken
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voor het middelbaar onderwijs? Ze geven in elk geval een slordige indruk. Ik zou ze
niet graag in handen van leerlingen geven.
J.F. Du Bois

Otto Friedrich, Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig, Het
Wereldvenster, Baarn, 1978, 329 pp.
In een vlotte journalistieke stijl schetst de auteur het politieke en culturele leven van
Berlijn tussen het einde van Wereldoorlog I en de opkomst van het Nazisme. Berlijn
was toen een smeltkroes van revolutie, sociale onrust en avant-gardekunst.
Spartakisten, Rosa Luxemburg, Marlène Dietrich, Alban Berg, Bertolt Brecht, het
Bauhaus, Kandinsky en Klee, te veel om op te sommen. Een wereld op zich, met
internationale weerklank. Om de invloed die deze stad toen heeft uitgeoefend op de
geestesstromingen en culturele bewegingen beter te begrijpen is deze lectuur
aangewezen.
J.F. Du Bois
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binnenkant achterplat

Personalia
Drs. Panc 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, NL - 3438 TT Nieuwegein.
Dr. Ir. S.H.A. Begemann, geboren 1941. Studeerde natuurkunde te Delft en
promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Was toen hij dit artikel schreef
manager zonne-collectoren bij de hoofdindustriegroep Licht Philips.
Adres: Faunuslaan 46, NL - 5631 KM Eindhoven.
Erik De Smedt, geboren 1953. Studeerde Germaanse filologie te Antwerpen, werkt
aan een proefschrift over de experimentele Duitse roman en is aspirant-navorser bij
het NFWO.
Adres: Hoornzeelstraat 8, B - 1980 Tervuren.
Paul Erbrich s.j. uit Feldkirch heeft zich reeds in verscheidene publikaties
beziggehouden met het probleem van de grenzen der groei, laatst in een boek ‘Im
Wettlauf mit der Zukunft’ dat hij samen met zijn ordegenoot Günter Remmert s.j.
publiceerde, een boek speciaal bedoeld als een ‘leerboek voor volwassenen’.
Adres: Orientierung, Scheideggstrasse 45, CH - 8002 Zürich.
Eric Faucompret, geboren 1950. Doctor in de Toegepaste Economische
Wetenschappen. Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Verbonden aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Guido Gezellestraat 11, B - 2120 Schoten.
Herman-Emiel Mertens, geboren 1928. Gewoon hoogleraar K.U. Leuven; doceert
fundamentele dogmatiek sinds 1969, voorzitter afdeling Dogmatiek. Publiceerde
o.m. ‘Zonder opium’, ‘Geloof en Politiek’, ‘Veraf en Dichtbij’, ‘Hoopvol op weg’,
‘Open brief aan jonge gezinnen’.
Adres: Willem Geetsstraat 12, B - 2800 Mechelen.
Dr. Peter van Dael s.j., geboren 1937. Studeerde filosofie en kunstgeschiedenis te
Nijmegen. Liep in 1969 stage bij het Nederlands Instituut te Rome en volgde colleges
aan het Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Studeerde theologie aan de
Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Is sinds 1975 wetenschappelijk
medewerker kunstgeschiedenis (beeldende kunst der middeleeuwen) aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in 1978 aan de Katholieke Universiteit te
Nijmegen op ‘De dode: een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst’. Sinds 1976
bestuurslid van museum Amstelkring te Amsterdam.
Adres: De Leiressestraat 47, NL - 1071 NS Amsterdam.
Mark Van Mol, geboren 1952. Studeerde sociologie te Antwerpen en sociale en
culturele antropologie te Leuven. Studeert Oosterse filosofie en geschiedenis te
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Brussel. Sinds 9 jaar verbonden aan het Centrum Buitenlandse Werknemers te
Antwerpen en sinds 2 jaar als consulent aan het OCMW van Antwerpen. Doceert
gesproken Arabisch aan het Bellens Instituut te Borgerhout.
Adres: Raafstraat 8, B - 2000 Antwerpen.
Dr. Emmanuel Waegemans, geboren 1951. Studeerde Slavistiek aan de K.U. Leuven
en te Bonn. Publiceerde in Dietsche Warande & Belfort, Jeugd en Cultuur en Slavica
Gandensia.
Adres: Van Diepenbeeckstraat 30, B - 2000 Antwerpen.
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Een nieuwe paus.
Een vernieuwde kerk?
Jo F. Du Bois
Een jaar geleden nog was kardinaal Karol Woytila voor de niet-Poolse gelovigen
een volslagen onbekende. Nu is paus Jan Paul II een internationale vedette
geworden. Waar hij ook verschijnt - innemend, breed glimlachend, energiek en
zelfbewust - wekt hij het enthousiasme van de menigten. Zijn wekelijkse
audiënties in Rome kennen een zo massale volkstoeloop dat ze naar het
Sint-Pietersplein moesten worden verlegd. Honderdduizenden en nog eens
hondderdduizenden (waaronder vele niet-katholieken) begeleidden hem tijdens
zijn reizen naar Mexico, naar Polen, Ierland en de Verenigde Staten. Het
christendom wint door zijn optreden aan menselijkheid, de kerk aan
vastberadenheid; in een geestelijk op drift geslagen wereld krijgen velen weer
richting en zekerheid. Het christendom zou wel eens opnieuw een teken van
bevrijding kunnen worden. Het fenomeen Woytila schijnt iets te maken te
hebben met de kern van het evangelie: de ‘bevrijding van de totale mens’, zoals
deze paus graag zegt.
Maar werken zijn woorden en zijn optreden echt wel zo bevrijdend? Is zijn antwoord
op de vragen van de hedendaagse mens inderdaad het bevrijdende, verhelderende
woord dat de gelovigen weer tot kerk maakt, tot een bewust christelijke gemeenschap,
een gemeenschap van de hoop? Deze vraag wordt niet in het wilde weg gesteld. Bij
het begin van dit pontificaat al rezen bedenkingen: zal deze paus met zijn Pools
verleden en zijn Poolse ervaring zich voldoende los kunnen maken uit de specifieke
nationale en religieuze toestanden in Polen om de andere wereld en het andere
katholicisme in zijn ontwikkeling en zijn verzuchtingen te begrijpen en met vaste
hand te leiden? Of zou de hele wereld opgezadeld worden met die Poolse visie op
een kerk die vanwege de defensieve positie waarin zij is gedrongen de rangen moet
sluiten rond op traditie stoelende zekerheden?
Hoe waardevol de traditie ook weze voor een gezagvolle, duidelijke en vastberaden
vertaling van het evangelie in een bevrijdende boodschap
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voor vandaag, een uitsluitend beroep op de traditie volstaat niet langer. Traditie kan
ook een hypotheek worden, een nodeloze last die bezwaart en verknecht. Ze kan het
zicht op een eigentijdse bevrijding belemmeren. Is Jan Paul II een paus voor onze
tijd? En beantwoordt hij aan onze verwachting, de verwachting van mensen die nog
geloven in de zending van hun kerk? Na één jaar pontificaat is het natuurlijk
voorbarig, op deze vraag al een definitief antwoord te geven. Maar toch. Op zijn vele
reizen, meer nog dan in zijn encycliek Redemptor Hominis, heeft de paus zijn visie
op de problemen van deze tijd toch al duidelijk genoeg uitgesproken en de grote
lijnen van zijn beleid omschreven.
Daar zit veel goeds in. In Puebla en voor de Verenigde Naties is hij resoluut aan
de kant van de armen en de verdrukten gaan staan. Hij heeft geen strenge woorden
gespaard om het sociale en economische onrecht van het kapitalisme te brandmerken
én de geestelijke verkrachting in de marxistische staten. Moedig was zijn veroordeling
van het misbruik dat in Latijns-Amerika wordt gemaakt van de theorie van de
nationale Veiligheid om schending van mensenrechten, uitbuiting en zelfs
volkerenmoord te rechtvaardigen. Hij heeft het aangedurfd stelling te nemen in
netelige internationale kwesties en o.m. de rechten van de Palestijnen als wezenlijk
onderdeel van een vredesregeling in het Midden-Oosten bepleit. De diplomatieke
taal waarin dit vaak gebeurde, moet men er nu eenmaal bij nemen, maar het getuigt
van een open visie en een bevrijdende moed. Binnenkerkelijk daarentegen schijnt
de paus eerder naar het traditionalisme over te hellen. Vele van zijn stellingnamen
wijzen daarop. Die zijn niét bevrijdend, werken integendeel remmend, vooral wegens
de radicale vorm waarin ze worden gesteld.
Zo heeft Jan Paul II zich onomwonden uitgesproken tegen elke vorm van
contraceptie en deze praktijk op gelijke voet gezet met abortus (Chicago). Contraceptie
is in de westerse wereld iets vanzelfsprekends geworden en de veroordeling ervan
door Paulus VI in Humanae Vitae heeft deze trend niet kunnen tegengaan. Natuurlijk
is men gerechtigd te wijzen op de fysieke en psychische risico's van bijvoorbeeld de
pil. Natuurlijk bestaat het gevaar dat geboortebeperking gewoon een vorm van
egoisme en hedonisme wordt. Maar contraceptie wordt door velen terecht ook gezien
als een voor hun geweten geoorloofd middel tot bewuste beheersing van de menselijke
vruchtbaarheid. Indien geboortenregeling vanuit die optiek wordt benaderd en niet
langer vanuit een angstreflex, kan er heel anders over worden gesproken, in termen
die de opgang naar de menselijke bevrijding niet langer afremmen. Nu beoefenen
zoveel miljoenen mensen de contraceptie a.h.w. en marge van de kerk en al zijn ze
overtuigd dat ze
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moreel handelen, toch kunnen ze zich vaak niet van een zeker schulcomplex ontdoen.
Er is ook de kwestie van het priestercelibaat. Zonder ook maar in het minst de
evangelische tekenwaarde van het celibaat aan te vechten, kan toch de vraag worden
gesteld of deze levensstaat gekoppeld moet blijven aan het ambt. Moet de kwestie
niet o.m. ook benaderd worden vanuit de nijpende nood aan priesters, een fenomeen
dat in alle landen van de wereld (en niet alleen in de katholieke kerk) onrustwekkende
vormen aanneemt1. Niemand minder dan mgr. J. Bluyssen, bisschop van 's
Hertogenbosch, verklaarde hierover onlangs: ‘Het kan toch niet waar zijn dat de
gelovigen de wekelijkse eucharistie moeten missen omdat de wet op het verplicht
celibaat gehandhaafd blijft’. Door in afwijking van de sinds enkele jaren heersende
praktijk de dispensatie voor uittredende priesters en bloc op te schorten, zoals hij op
het ogenblik doet, zet de paus bovendien deze mensen vast in een onhoudbare
juridische situatie. De hele aanpak is des te bedenkelijker daar deze celibaatswet
volgens velen op geen enkel evangelisch argument berust.
In dezelfde samenhang komt ook het probleem van de vrouw in de kerk en de
vrouw in het ambt ter sprake. Wat allang in de kerkgemeenschap leeft, werd in
Washington in aanwezigheid van de paus kordaat en toch bescheiden-eerbiedig
verwoord door zuster Therese Kane, voorzitster van de conferentie van vrouwelijke
religieuzen (V.S.A.), die sprak over ‘het intense lijden en de pijn van menige
Amerikaanse vrouw’ die zich nog altijd als tweederangsburger behandeld voelt en
vroeg dat de kerk ‘de mogelijkheid onder ogen zou zien om vrouwen in alle kerkelijke
bedieningen op te nemen’. Ter plaatse ging de paus op deze bede niet in. Maar pas
terug in Rome wees hij in een toespraak tot religieuzen elke dialoog over dit thema
uitdrukkelijk van de hand.
Het verheugende van deze interventie in Washington was dat ze zo publiek
gebeurde en door de media, vooral de TV, zo werd geamplifieerd. Hier gebeurde
iets dat door het TV-optreden van Paus Woytila zelf werd uitgelokt. Hij zoekt contact
met het volk, hij wil met mensen praten. Wat is er dan normaler dan dat iemand uit
dat volk ook eens iets anders tegen hem wil zeggen dan ‘We love you’? Maar pijnlijk
wordt het als daar dan alleen een stoere afwijzing op volgt, zonder enige ernstige
argumentatie. En als

1

Cijfers hierover o.m. in Pro Mundi Vita-dossiers, maart 1979: Paroisses sans prêtres en
Europe Occidentale (Grensstraat 6, 1030 Brussel).
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dat antwoord dan luid toegejuicht wordt door in vervoering gebrachte massa's die
zich weer eens in hun aloude zekerheden gestijfd voelen. Dat brengt ons dicht bij
wat deze paus tot nog toe zoal gezegd heeft over de theologen. Aan de katholieke
universiteit in Washington onderstreepte hij het belang van het theologisch onderzoek
dat in vrijheid beoefend moet worden in dienst van de waarheid. Maar hij voegde
eraan toe: dat onderzoek moet zijn inspiratie zoeken in de Schrift en de Traditie zoals
die door het leergezag worden geïnterpreteerd en vooral: ‘De gelovigen hebben het
recht, niet in verwarring gebracht te worden door theorieën en hypothesen waarvoor
zij niet deskundig zijn om ze te beoordelen of die door de publieke opinie
gemakkelijke gesimplificeerd worden voor doeleinden die strijdig zijn met de
waarheid’. Wat houdt zo'n uitspraak in? Bedoelt men ermee dat men geen theologie
als wetenschap in de openbaarheid mag brengen? Maar wetenschap in het geheim
beoefenen heeft toch geen zin: alleen de uitwisseling van ideeën en inzichten maakt
denken mogelijk. Zal men dan angstig vermijden aan nieuwe theologie te doen uit
vrees de mensen in verwarring te brengen? Zal men de theologie laten verarmen en
verschrompelen, de mensen klein en onwetend houden? Komt dan zodoende het
recht op vrije meningsuiting in de kerk niet in het gedrang? In dit verband maken
wij ons bijvoorbeeld uitermate bezorgd over wat er op het ogenblik weer met de
Nijmeegse theoloog E. Schillebeeckx aan het gebeuren is, vooral over de nog altijd
geheime procedure waarmee een dergelijk onderzoek wordt voorbereid en geleid.
Schillebeeckx is een theoloog die de interpretatie van de evangelische boodschap
omzet naar de hedendaagse mens toe en daarvoor zoekt naar nieuwe formuleringen
die geen traditionele citaten meer zijn maar antwoorden op de vragen van de tijd.
Dat juist hij op het matje wordt geroepen (en hij is blijkbaar niet de enige2) duidt op
een pijnlijke discrepantie tussen de levende theologie en de verstarde denkwereld
van de vaticaanse officiales. Zal de paus hen steunen?
Nog vele andere problemen zouden we hier kunnen vermelden. Alleen nog dit. In
grote lijnen is het wel duidelijk geworden hoe Jan Paul II zijn taak als hoofd van de
katholieke kerk ziet en hoe hij zijn beleid krachtdadig weet te omschrijven. Opvallend
hierbij is wel dat hij zich opwerpt als de

2

O.m. Jacques Pohier o.p. die schrijfverbod kreeg en niet meer mag doceren. Andere gevallen
zijn John Mc Neill s.j. die om een boek over homoseksualiteit werd aangeklaagd en Charles
Curran die door de bisschoppen belast werd met een studie over de seksualiteit.
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paus van de collegialiteit en de dialoog. Maar maken zijn duidelijk omlijnde uitspraken
een gesprek bij voorbaat niet onmogelijk?
In 1980 zal in Rome een bisschoppensynode gehouden worden over het gezin.
Wie de toespraken van de paus doorneemt, kan zich terecht afvragen welk nut het
heeft bisschoppen van over de hele wereld samen te roepen als nu reeds quasi
definitieve stellingnamen in verband met de gezinsethiek worden geformuleerd, en
er over vele knelpunten in dit verband het ‘non possumus - wij kunnen niet’ wordt
uitgesproken. In welke mate hier de collegialiteit nog aan haar trekken kan komen,
blijft een open vraag. De gestelde problemen - die ongetwijfeld behoren tot wat de
mens en de gelovige vandaag beklemt - moeten natuurlijk niet noodzakelijk met een
‘ja, dat kan’ worden beantwoord. Maar is er nog ruimte voor een bevrijdende
uitspraak? Is de dialoog hierover nog op gang te brengen? Heeft de basis dan niets
meer in te brengen? Is de ervaring van de gelovigen in het concrete leven, is de
ervaring van wat leeft in de kleine kerk die elk bisdom toch is, van geen gewicht?
Zo de morele inzichten en de traditionele opvattingen niet voortdurend getoetst
worden aan wat de veranderde levensomstandigheden voor de hedendaagse mens
betekenen, blijven ze abstract en inhoudsloos. Dergelijke uitspraken kunnen de crisis
in de kerk alleen maar verscherpen.
Morele en binnenkerkelijke standpunten worden het best vanuit het leven zelf
verwoord, willen ze echt een antwoord geven op de noden van de tijd. Abrupte
formuleringen van theoretische beginselen veroorzaken veeleer onrust en
vertwijfeling. Het gevaar is niet denkbeeldig dat velen de pauselijke verklaringen
gewoon naast zich neer zullen leggen en wel gelovig blijven maar nog verder aan
de rand van de kerk zullen gaan leven. Zo komt er geen proces van bezinning op
gang, minder nog een vernieuwde moraal. Strakke formuleringen kunnen wel oprecht
en duidelijk overkomen. Maar ongenuanceerd als ze zijn, raken ze de levende mens
in zijn concrete noden niet. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Wanneer Mother
Theresa, aan wie zo pas de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend, zich uitspreekt
tegen contraceptie en abortus, dan stemt ons dat wel tot nadenken. Mother Theresa
spreekt vanuit haar jarenlange ervaring in de sloppen van Calcutta. Zij heeft gezien
en meegemaakt op welke mensonterende wijze de contraceptie in India wordt
toegepast. Zij weet hoe mannen en vrouwen soms onder dwang gestereliseerd worden
en nadien met een handvol geld of een transistor naar huis worden gezonden. Zonder
enig oog voor de psychologische en morele gevolgen van een dergelijke ingreep.
Daartegen kan men niet anders dan rebelleren.
Het is best mogelijk dat Jan Paul II met een zekere voortvarendheid is
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opgetreden, nog voor hij de westerse mens en zijn beangstigende vragen ten volle
heeft ontmoet. Paus Woytila is een open mens. Zijn eerste toespraken in Puebla
waren ook ontgoochelend. Zij waren immers in Rome - ver van de
Latijns-Amerikaanse werkelijkheid opgesteld. Na enkele dagen tussen de
Latijns-Amerikaanse mensen te hebben geleefd kon hij het er niet langer bij laten.
Hij riep enkele prominente figuren van de bisschoppenconferentie (onder wie
kardinaal Lorscheider en mgr. Helder Camara) bij zich en verklaarde onomwonden
dat hij in Rome verkeerd was ingelicht. Het is algemeen geweten dat hij zelf toen
vele van zijn toespraken heeft herschreven. Een dergelijke handelwijze getuigt van
oprechtheid en is hoopgevend.
Daarom is het ook verantwoord dat wij deze bedenkingen neerschreven. Niet om
een rekwisitoor op te stellen maar om uit te spreken wat bij velen leeft. Alleen omdat
mensen werkelijk begaan zijn met de levende kerk in een moeilijke wereld, mogen
dergelijke zaken worden gezegd. In de hoop dat niet alle deuren zullen dichtvallen,
en dat dichtgeklapte deuren nog altijd geopend kunnen worden voor het welzijn van
de gelovigen, voor een levensechte vertolking van de evangelische boodschap. Een
boodschap van bevrijding.
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‘Fürsorgliche Belagerung’, de jongste roman van Heinrich Böll*
Paul Konrad Kurz
Zonder literatuur is een staat geen realiteit en is een maatschappij dood, heeft
Heinrich Böll vijftien jaar geleden gezegd in zijn Frankfurter Vorlesungen.
Inderdaad, waar werden de wereld van de ruïnes, de gestalten van de uit de
oorlog terugkerenden, de geuren van de woonkeukens tastbaarder dan in Bölls
novellen en vroege romans? Waar zou men de afwijzing van de herbewapening
duidelijker kunnen voelen dan in Billard um halbzehn, waar werd het katholicisme
in zijn restauratie en de Bonner Adenauer-periode markanter getroffen dan in
Ansichten eines Clowns? Welke persoon provoceerde als contrast de meelopers
vanaf de nazitijd tot en met de ‘Wirtschaftwunder’-jaren op een meer blijvende
manier dan Leni Pfeiffer? Een op een geniale manier natuurlijke vrouw, die
haar aard trouw blijft, stelt de on-natuurlijken aan de kaak: de opportunisten,
de huichelaars, de profiteurs, de consumptie-bezetenen. Met de figuur van
Katharina Blum en met de satirische Berichte zur Gesinnungslage der Nation
(1974/1975) deed Böll partijkiezend zijn mond open over de hetze tegen de
terroristen, de sensatiepers (die uit iedere moord munt slaat), de bewaking door
de veiligheidsdiensten. Vijf decennia van de Duitse historie lang is hij de grote
epische kroniekschrijver gebleven: niet vanuit het standpunt van de
onaantastbare scheidsrechter, maar als betrokkene midden op het veld. Vol
medelijden toont hij dit land zijn gedrag, zijn stemming: een gecompliceerde
combinatie van verdringing en treurigheid, van geëngageerde blindheid en
vergeefse waarschuwing.

*

Nederlandse vertaling: Liefdevolle belegering, Elsevier-Manteau, Brussel/Amsterdam,
Verdelers voor België: N.V. Librico, Schelle, BF. 415,- fl. 26,50. 26,50.
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Verval van een samenleving
Hun interesse voor het individu concentreren Duitse romanschrijvers in Seelenarbeit,
zielearbeid (de titel van een boek van Martin Walser). Het observeren van de situatie
van de maatschappij heeft, overdrachtelijk gesproken, een toestand van ‘belegering’
te melden. Ieder voor zich is best bereid tot vreedzame ‘zielearbeid’. Een niet
toegegeven toestand van ‘belegering’ hebben de ambtenaren van het staatstoezicht
veroorzaakt. In zijn nieuwe roman Fürsorgliche Belagerung brengt Heinrich Böll
de waarnemingen van Katharina Blum en zijn persoonlijke ervaringen als het ware
in de groepsfoto bij elkaar.
Angst is de naam voor de stemming in het land, treurigheid het morele gevoelen,
verval is de diagnose. De angst van degenen die bewaakt worden, van degenen die
onder toezicht worden gehouden, van degenen die moeten bewaken; de angst van
de overheid en van de onderdanen, de angst van de oude mensen, van de jonge
mensen, van de eenzame vrouwen, de angst thuis en de angst op de verdieping waar
de overheid zetelt. Treurigheid als gevoel van eerste reactie: onbestemd bij velen,
onderbewust en koel bij degenen die actief zijn, alomtegenwoordig bij degenen die
inzicht hebben, machteloos bij de mensen die, zonder te weten tot wie ze zich moeten
wenden, protesteren dat hun vaderland te gronde gaat. Steeds verdergaand verval
van zedelijk gedrag, van de naaste omgeving, van het vertrouwen. De algemene
moraal als een soort publieke pornografie. Een schaamteloze, mercantiele mentaliteit
van koop en verkoop breidt zich uit als een structurele prostitutiehouding. Sombere
profetische waarschuwing voor de vernietiging van het samenleven, vernietiging van
de mogelijkheid om ja te zeggen tegen het leven. Een somber portret van een
leefpatroon, in de manier waarop men erover spreekt (niet in de concrete
omstandigheden) herinnerend aan het verval van oude samenlevingen.
Duitsland aan het eind van de jaren zeventig: angst voor terroristen heerst.
Verslaggevers en krantenuitgevers drijven handel met de angst. De staat neemt
veiligheidsvoorzorgen voor personen die gevaar lopen, van dien aard dat ze het leven
van de mensen die er het voorwerp van zijn, op groteske wijze stukmaken.
Hoe kan men deze maatschappij, waarvan de krachten die de samenleving dragen,
in toenemende mate hun duidelijkheid verloren hebben, episch beschrijven? Een
maatschappij waarin slechts de functionarissen van de macht en de verslaggevers
van het systeem zichtbaar zijn, die, omdat ze
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het echt niet zien of tegen beter weten in met opzet de werkelijke toestand
verdoezelen?
Böll kiest een groot gezin dat representatief is voor de situatie. Het hoofd van het
gezin, Fritz Tolm, wordt bij het begin van de handeling gekozen tot voorzitter van
de werkgeversvereniging. De twee zoons en de dochter staan ieder op een andere
manier dwars op de maatschappij. Mensen die met het gezin in contact staan, reiken
tot in de terroristische ondergrondse beweging. Werkgevers, bankiers, uitgevers op
de voorgrond, politiek afzijdige dorpsbewoners en functionarissen schijnbaar meer
aan de kant, alomtegenwoordige veiligheidsambtenaren tussen ramen en telefoons
beelden een geheel van maatschappelijke verhoudingen uit. De episch en ironisch
tot drie dagen beperkte tijd van handeling geeft de periode aan waarin de voorzitter,
die niet aan de verwachtingsnormen beantwoordt, aan de top komt en ten val.
Als representatieve plaats worden getoond het werkgeverskasteeltje Tolmshoven,
de dorpen Blorr en Hubreichen in de directe omgeving van Keulen: alle drie bedreigd
door reusachtige bruinkoolgraafmachines. Kapitaal stopt voor geen enkele kerk,
energievoorziening voor geen enkel dorp. ‘Plannenmaken en graven’, alles
‘ondergraven’ luidt het devies, al naar gelang de visie van degenen die het doen of
die erdoor getroffen worden. Waar het om de ‘economie’ en de groeicijfers gaat, zijn
allen het met elkaar eens, ‘bedrijfsleven, staat en kerk’. Monsterbulldozers vreten
onbarmhartig-onbekommerd het bos op, halen kerken en dorpen neer, slokken de
aarde op, graven de doden op. Wie niet in termen van winst denkt, huivert. Met het
puin verzakken de levenswijze, de levensmoed, het vaderland. De wetten van het
kapitalisme: een ander soort terrorisme. Toegelaten, niet vervolgd, onschadelijk
verklaard of noodzakelijk. De officieel toegelaten vorm van geweld hoort ook tot
het thema.

Bölls Tolm en zijn zonen
Fritz Tolm, de hoofdpersoon van de roman, is krantenuitgever. In leeftijd,
gevoeligheid, waardeoordelen, in zijn sceptische houding ten opzichte van relaties,
in zijn gelaten, ironische instelling lijkt hij verdacht veel op zijn auteur, Heinrich
Böll. Fritz Tolm had van de militaire autoriteiten verlof gekregen een krant uit te
geven. Door langdurig voorzichtig werken kon hij regionale kranten opkopen. Nu
bedreigt hem het lot zelf opgeslokt te worden door de machtige Zummerling. Acht
jaar geleden had hij van de decadente erfgenaam graaf Tolm het slot Tolmshoven
gekocht, toen zijn
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eigen huis Eickelhof door de kolengraafmachines werd weggebaggerd. Hij en zijn
stille vrouw Käthe vermoeden dat ze op een gegeven ogenblik op dezelfde wijze
opnieuw ontheemd zullen worden. Als afgestudeerde in de kunstgeschiedenis houdt
Tolm van madonna-afbeeldingen en oude Rijnlandse boerenhuizen. Een estheet in
het bedrijfsleven, een gevoelig mens aan de macht, iemand die niet bereid is als
technocraat op te treden, dat wil zeggen ‘gevoelens en zaken van elkaar te scheiden’.
De mensen die hem tot voorzitter hebben gekozen, kennen zijn gestoorde relatie tot
agressieve macht, houden rekening met de mogelijkheid dat hij mislukt. Bankier
Bleibl heeft hem eindelijk ‘helemaal bovenaan, waar geen rust, geen moment pauze,
geen ontspanning, geen privéleven meer kan zijn; daar moest hij nu de dood in
gejaagd worden en beschermd worden tot hij er dood bij neervalt’. Omdat hij door
zijn gezin in verbinding staat met de sympathisantenwereld, moet hij niet slechts
bewaakt, maar ook in het oog gehouden worden. Zijn zoon Rolf had als student in
Berlijn ‘beschadiging van andermans eigendom’ gepraktiseerd. Hij was bevriend
met Heinrich Bewerloh vóór deze terrorist werd en voor die zijn, Rolfs, vrouw samen
met zoon Holger I meenam de ondergrondse beweging in.
Met de dochter van een communist, Katharina, en zijn zoon Holger II leidt Rolf
thans een bestaan van protest tegen de maatschappij als alternatief leven in de
idyllische pastorietuin van Hubreichen. Tolms andere zoon, Herbert, woont met
mensen van ideologisch links in een commune in een torenflat. De schijnbaar in het
systeem geïntegreerde dochter van Tolm, Sabine, lokt een schandaal uit. Zij is
getrouwd met de grootindustrieel Erwin Fischer, die in landen met goedkope
arbeidskrachten textielmachines installeert en privé een playboy-leven leidt. Sabine,
met haar ‘Madonnacultus’ alleen gelaten, moreel bedreigd, bewaakt, gefrustreerd,
heeft zich ‘tussen neus en lippen’ aan haar bewaker, de gehuwde agent Hubert
Hendler, gegeven en is zes maanden zwanger. Twee huwelijken die (sociaal op hoog
en op laag niveau) aan de gevolgen van de veiligheidsmaatregelen stuklopen. Wanneer
Fritz Tolm op de derde dag van zijn voorzitterschap bewust en uit vrije wil naar de
‘verkeerde’ begrafenis gaat, heeft hij innerlijk al afstand gedaan van zijn functie.
Bölls verhaal is spannend, buitengewoon rijk aan gebeurtenissen, ja zelfs
detective-achtig met een dubbele verrassing als plot en een spectaculair slotakkoord.
Tegenover elkaar worden er twee onverwachte begrafenissen geënsceneerd. De
grootindustrieel Kortschede onderhoudt homoseksuele betrekkingen met een jongen,
Strizzi. Wanneer de bewakingsdiensten de criminaliteit van de geraffineerde jongen
op het spoor komen en de verhouding onvermijdelijk niet meer buiten de publiciteit
gehouden
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kan worden, schiet Kortschede zich in zijn auto dood. Op een party had hij ooit ‘de
grote verzoening’ tot stand willen brengen tussen de van elkaar gescheiden werelden,
de communisten, miljonairsdochters, werkgevers en anarchisten. Dat was jammerlijk
mislukt. Op de bank van zijn auto vond men een afscheidsbrief aan zijn vriend Fritz
Tolm. Wegens de ‘publicitaire explosiviteit ervan’ weigerden de veiligheidsdiensten
die aan de geadresseerde te overhandigen. De brief bevat ‘duistere
toekomstvoorspellingen over het milieu, atoomenergie en economische groei en
banken en industrie’. Hij mag niet in de openbaarheid komen.
De tweede verrassing die de ontwikkeling van de handeling ons verschaft, is:
Heinrich Bewerloh bereidt een aanslag voor op het gezin Tolm. Hij wil komen op
een met dynamiet geladen fiets. Als hij door het werk van de recherche bij het kopen
van schoenen in Istamboel wordt aangehouden, doodt Bewerloh zich met een
automatisch afgaand moordwapen. Hoe gebrekkig zelfs de strengst volgehouden
bewaking werkt, bewijst zijn medeplichtige Veronica. Ze brengt de fiets met explosie
ven vrijwel zonder enige moeite over de Nederlandse grens en geeft zich tenslotte
bij de politie aan.
Terwijl nu in Hornauken onder de meest uitgebreide
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen Kortschede ten grave wordt gedragen met aan zijn
stand passende luister, met regeringsvertegenwoordigers en lijkredenaars en hoge
geestelijken van beide confessies, begraaft de daar niet verschenen
werkgeversvoorzitter Fritz Tolm samen met zijn vrouw het in het geheim
overgebrachte lijk van de terrorist Bewerloh. Hij had inderdaad de vroegere
boerenzoon uit Eickelhof gekend. - Een Antigone-situatie in allesbehalve klassieke,
beangstigende moderne tijd. Humaan gedrag als provocatie van het establishment.
- Vluchtig, symbolisch bedoeld, maar met inbreng van een op effect berekend
slotakkoord: tegelijk met de begrafenissen steekt de nog maar nauwelijks door
Bewerloh geïnstrueerde kleinzoon Holger II het kasteel Tolmshoven in brand. De
oude Tolm wordt door dit bericht niet van zijn stuk gebracht. Hij weet - even goed
als zijn zoon Rolf, even goed als de dochter van Kortschede Verena - ‘dat er een
socialisme moet komen, dat het moet zegevieren...’. Dat is, na heel veel voorwerk
van suggestie en treurigheid, de aan het eind als leidmotief openlijk erin gebrachte
stelling van de roman, de boodschap.

Maatschappijprotesten bij oud en jong
Dat de auteur geen sympathisant is van de terroristen en de terroristenwereld, maakt
hij, nog voordat de lezer een overzicht krijgt van de handeling,
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duidelijk door karakteristieken die een waardeoordeel inhouden. Hij hekelt hun
radicale vreemdheid (‘kinderen van een satelliet’, ‘van een andere planeet, uit een
andere wereld’), ‘deze bovenaardse vreemdheid in hun denken en doen’, hun
wereldvreemdheid, hun onmenselijkheid vanuit een ontspoorde moraal. Wat de
niet-gewelddadige, maar tegen de maatschappij protesterende zonen van Tolm betreft,
verneemt de lezer dat ‘de vrienden van Herbert niet zo abstract intellectueel waren
als de vrienden van Rolf. Die waren niet vijandig en evenmin zonder eerbied, maar
ze beschouwden hem (d.w.z. vader Tolm) eenvoudigweg als een totaal vreemde’.
Toch ‘waren Herberts vrienden hem minder sympathiek dan de vrienden van Rolf’,
omdat ze ‘op een nauwelijks aan te tonen manier zonder humor waren’. Onder de
vrienden van Rolf waren ‘leraren met een Berufsverbot’, ‘metaalarbeiders en sociale
werkers die op de zwarte lijst stonden’, mensen die na het radicalenbesluit niet in de
rangen van ambtenaren of employé's werden opgenomen, allemaal radicaal tegen
‘het systeem’. Ze wilden leven, samenleven, feestvieren - ‘maar hasj en nog sterkere
middelen, porno en nog ergere dingen, dat kwam noch voor Herberts noch voor Rolfs
vrienden in aanmerking’. Ik meen dat de auteur zich voldoende duidelijk uitgesproken
heeft.
De voorzitter van de werkgeversvereniging treedt, omdat hij mens wil blijven, uit
de onheilige drieëenheid ‘bedrijfsleven-staat-kerk’. Een andere, nauwelijks minder
vastberaden vorm van maatschappijprotest dan die van zijn zonen. Het protest van
de jonge mensen - het protest van de verantwoordelijke oude man, ze horen beide
tot de stelling van het boek.
Veel in deze roman werkt als flaptekst. De waardeoordelen, sympathieën, distincties,
door de verteller geformuleerde protesten beantwoorden tamelijk nauwkeurig aan
die van de schrijver Böll. Herinneringen uit Bölls jeugd over de behandeling van het
zesde gebod in de biechtstoel werken in Fritz Tolm nog traumatisch na. De verteller
wordt alleen polemisch tegen het celibaat en tegen de clergé. Aan de ene kant de
verharde en huichelachtige geestelijke Kohlschröder, aan de andere kant de
sympathieke, menselijke pastoor Roickler, die het ambt verlaat. Godsdienst wordt,
zoals steeds bij Böll, niet slechts gerespecteerd, maar geleefd. ‘Geloof je aan God,
aan deze... aan Jezus Christus?’ vraagt voorzitter Tolm aan zijn butler, Blurtmehl.
‘Ja, natuurlijk, meneer... en U?’ ‘Ik ook, Blurtmehl, ik ook, al weet ik niet precies
wie hij is en waar hij is - maar sta me nog één vraag toe - wat verbaast je het meest
in deze merkwaardige wereld?’ ‘Het meest’, antwoordde Blurtmehl, ‘verbaast me
het geduld van de arme mensen’. Blurtmehl, de vroegere masseur van de bisschop,
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heeft zijn protestantse vrienden ‘in de schoot van de kerk binnengebracht’.

Kroniekschrijver en waarschuwer moeten blijven
De lezers zullen even goed als op de stelling ook op de formele vormgeving
verschillend reageren. Veel dingen in deze roman werken colportage-achtig: de
hoofdtrekken van de handeling, de massa mensen die bij de handeling betrokken
zijn, de vaak slechts even schetsmatig aangeduide personen, het taalgebruik. Veel
komt me sentimenteel voor, niet alleen als getolereerd en beschreven, maar ook als
bedoelde sentimentaliteit (bv. de schijnbaar psychisch zonder enig conflict verlopende
terugkeer van de aan de terroristen ‘verloren’ schoondochter Veronica). Het vertellen
in perspectief veroorzaakt herhalingen die episch, psychologisch en sociologisch
niet altijd gunstig werken, herhalingen die meer banaliseren dan poëtiseren. Iets aan
de taal, die uit samengestelde zinnen het gebeuren in omgangstaal met veel woorden
aan elkaar breit, werkt slordig lezen in de hand. Waarom gebruikt Rolf, die alles zo
bewust doet, zonder er bij te denken (en schijnbaar uit gewoonte) de aanduiding
‘aardig’? Waarom rijgt zijn gevoelige vader Fritz Tolm deze stompzinnige
‘aardig’-litanie aaneen om mensen te karakteriseren, terwijl het woord toch altijd al
onduidelijk was en de laatste tijd voorgoed bedorven is sedert de slogan uit de
Bildzeitung ‘weest aardig voor elkaar’? Waarom karakteriseert de verteller zoveel
verschillende personen als ‘aardig’? Waarom vormt de auteur hierbovenop nog het
slordige woord ‘onaardigheid’? Zulke taal doet niet mee aan het proces van
taalzuivering en van zorgvuldig spreken. Zwakke karaktertekening van de personen
en taalslordigheden houden naar mijn mening de grote formele vormgeving tegen.
Gebrekkige stijl als bewuste concessie aan een groot publiek of als onbewuste
colportage? Het diepgaande thema had een zorgvuldiger uitbeelding verdiend. Hier
werd een belangrijk inzicht in onze situatie te vlak neergeschreven. Een beroemd
schrijver heeft zich al te snel ontdaan van zijn opgekropte agressie.
Toch moet men zeggen dat Böll een deels versluierde en in haar geheel tot
onschuldig verklaarde situatie in onze maatschappij van de jaren zeventig episch
beschreven heeft. Daarbij heeft hij (heel veel meer dan zijn woede) zijn treurigheid
als gebeuren aan het woord laten komen en daarmee zijn sympathie (letterlijk als
mede-lijden) voor de vele mensen die niet kapitalistisch of terroristisch hun macht
gebruiken, mensen die zichzelf ervaren
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als niet op hun plaats en niet-normaal, waar datgene wat wel op zijn plaats is, de
macht is en waar het normale de verwoesting van de natuur en van de menselijke
verhoudingen betekent. De kroniekschrijver heeft zijn plicht gedaan, de waarschuwer
gesproken. Kroniekschrijver en waarschuwer moeten allebei blijven.
Vraag uit de roman van Martin Walser, Seelenarbeit, en uit Heinrich Böll's
Fürsorgliche Belagerung: hoe kan iemand zielearbeid verrichten als hij zich belegerd
weet? Welke rechten en plichten hebben de belegerden? Hoe lang kunnen ja mogen
zij de uitzonderingstoestand, die leven verhindert of zelfs doodt, dulden? Waar begint
zielearbeid ja te zeggen op bovenindividuele kwade structuren? Hoe kan iemand
leven die niet bereid is belegering als blijvende toestand redelijk te vinden? Hoe
verhoudt zich de ziel tot haar belegeraars? Instemmend? Vechtend? Vergeefs
vechtend? Uitbrekend en protesterend? - Walser en Böll hebben, naar het mij
voorkomt, de grootst mogelijke tegenstellingen in reacties op structureel dezelfde
maatschappij beschreven. Kritiek en hoop horen bij elkaar, angst en hoop sluiten
elkaar niet uit. Zielearbeid en verandering van ontoelaatbare levensvoorwaarden is
de naam van de op literaire manier voorgestelde, met spanning geladen tendens.
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Philip Larkin
Schrijven tegen de verbeelding
Hugo Roeffaers
Het heet dat men zijn dagelijkse krant leest om zich op de hoogte te houden van
het wereldgebeuren. Het zou wellicht juister zijn te zeggen dat men onder het
mom van informatie gewoon wat verzet zoekt in de geprogrammeerde
verstrooiing die de krant haar lezers biedt. Van een roman verwacht diezelfde
lezer dat het verhaal hem even uittilt boven de dagelijkse sleur en hem meevoert
naar een wereld die hij alleen in zijn verbeelding nog durft betreden. Poëzie
kan hem daarom slechts matig bekoren, want zij lijkt niet in staat te zijn de
verbeelding te behoeden tegen het wassend getij van de dagelijkse werkelijkheid.
Maar welke toekomst is er dan nog weggelegd voor de poëzie als de dichter zelf
de restanten van die imaginaire wereld gaat opruimen? Dit lijkt wel het geval
te zijn met de Engelse dichter Philip Larkin. Zijn poëzie zweert de verbeelding
af en poogt de lezer terug te voeren naar de werkelijkheid waaruit hij zich zopas
niet zonder enige moeite heeft losgemaakt. Larkin kiest resoluut stelling tegen
de zogenaamde Modernen in de Engelse poëzie, Yeats, Eliot en Auden, die hij
ervan verdenkt in de legende, de mythe en de allegorie de werkelijkheid poëtisch
te ontvluchten. Daardoor komt de weg vrij naar een dichter uit een oudere
generatie: Thomas Hardy (1840-1928). In diens gedichten bewondert Larkin
dat de troosteloze werkelijkheid er zelfs niet verlicht wordt door de elegantie
van de dictie.
Aan de hand van enkele gedichten - met een proeve van vertaling als steuntje voor
het lezen van het origineel - zou ik de lezer willen uitnodigen kennis te maken met
Larkins weerbarstige poging om de werkelijkheid en de poëtische verwoording ervan
te laten samenvallen. Als uitgangspunt nemen we een drietal beschrijvende gedichten
waarin Larkin de ons reëel
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omgevende wereld letterlijk tracht weer te geven: ‘in every sense empirically true’
(Lines on a young lady's photograph album in The Less Deceived).

Sunny Prestatyn
Come To Sunny Prestatyn
Laughed the girl on the poster,
Kneeling up on the sand
In tautened white satin.
Behind her, a hunk of coast, a
Hotel with palms
Seemed to expand from her thighs and
Spread breast-lifting arms.
She was slapped up one day in March.
A couple of weeks, and her face
Was snaggle-toothed and boss-eyed;
Huge tits and a fissured crotch
Were scored well in, and the space
Between her legs held scrawls
That set her fairly astride
A tuberous cock and balls
Autographed Titch Thomas, while
Someone had used a knife
Or something to stab right through
The moustached lips of her smile.
She was too good for this life.
Very soon, a great transverse tear
Left only a hand and some blue.
Now Fight Cancer is there.
The Whitsun Weddings

Het zonnige Prestatyn
Bezoek het zonnige Prestatyn
lachte het meisje op de poster,
op haar knieën in het zand
in gespannen wit satijn.
Achter haar leken een stuk kust en
een hotel met palmen
uit te dijen vanuit haar dijen
en gespreide, borst-optillende armen.
Op 'n dag in maart werd ze toegetakeld.
Een paar weken en haar gezicht
zat vol losse tanden en 'n scheel oog;
geweldige tieten en 'n gescheurd kruis
waren diep ingekerfd, en de ruimte
tussen haar benen zat vol krabbels
die haar goed en wel schrijlings
op 'n knobbelige pik en ballen zetten,
getekend Titch Thomas, terwijl
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iemand een mes had gebruikt
of iets om recht door de besnorde
lippen van haar glimlach te steken.
Zij was te goed voor dit leven.
Algauw liet 'n grote overlangse scheur
alleen nog 'n hand en wat blauw over.
Nu hangt er: Bestrijd Kanker.

De woorden in dit gedicht zijn de werkelijkheid op het lijf geschreven, zij confronteren
ons meteen met hun volle draagwijdte. De koele zintuigelijke observatie trekt een
brutale scheur door de reclamewereld. Ongenadig wordt haar feitelijke boodschap
aan het licht gebracht. Het blijft echter een alledaagse waarheid en ze wordt dan ook
verwoord in een cliché: ‘Zij was te goed voor dit leven’. Te goed en dus verkracht,
te goed en dus misbruikt door de reclame. Wat dit reclamemeisje ons werkelijk vertelt
is
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dat zowel de evasie in een droomwereld als de ontlading in de aggressie het leven
als een voortwoekerende kanker ondermijnen.
Uit het samenspel van taal en waarneming ontstaan in de poëzie momenten van
helderziendheid waarin de werkelijkheid doorzichtig wordt. Ook de poëzie van Yeats
en Eliot - de grote Modernen - biedt ons zulke momenten, maar in tegenstelling tot
Larkin, zijn die momenten vaak de vrucht van een vooropgezet interpretatiemodel,
theosofisch bij Yeats, mythisch bij Eliot, waarmee de reële wereld wordt geduid. Bij
Thomas Hardy leerde Larkin hoe de werkelijkheid zelf zulke ‘moments of vision’
produceert en als het ware aan de taal van de dichter opdringt. De poëtische evocatie
van deze momenten blijft vaak sporadisch, maar gevat in de organische ruimte van
een gedicht, trekt zij een onuitwisbaar spoor in de werkelijkheid. Zo wordt in het
volgende gedicht het gevoel van leegte en verveling eerst fragmentarisch
gevisualiseerd en dan verwoord in de gevatheid van een epigram.

Afternoons
Summer is fading:
The leaves fall in ones and twos
From trees bordering
The new recreation ground.
In the hollows of afternoons
Young mothers assemble
At swing and sandpit
Setting free their children.
Behind them, at intervals,
Stand husbands in skilled trades,
An estateful of washing,
And the albums, lettered
Our Wedding, lying
Near the television:
Before them, the wind
Is ruining their courting-places
That are still courting-places
(But the lovers are all in school),
And their children, so intent on
Finding more unripe acorns,
Expect to be taken home.
Their beauty has thickened.
Something is pushing them
To the side of their own lives.
The Whitsun Weddings

Namiddagen
De zomer is aan 't verwelken:
de bladeren vallen, een, dan twee,
van bomen rond
de nieuwe speeltuin.
In de holten van namiddagen
komen jonge moeders samen
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rond schommel en zandbak
laten hun kinderen los.
Achter hen, zo nu en dan, staan hun
mannen in gespecialiseerde bedrijven,
een wijk vol wasgoed,
en de fotoalbums, met in grote letters
Onze Trouwdag, die ligt
naast de teevee:
Vóór hen is de wind
hun vrijershoekjes aan 't ruïneren,
die nog altijd vrijershoekjes zijn
(maar de vrijers zitten
allemaal op school),
en hun kinderen, er zo op uit
nog meer onrijpe eikels te vinden,
weten dat ze mee naar huis zullen
moeten.
Hun schoonheid is aangedikt.
Iets is hen aan 't duwen
naar de buitenkant van hun
eigen leven.
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Uit vrees naar de buitenkant van ons leven te worden gedrongen, trachten we respijt
te vinden in het alledaagse. Het ‘iets’ dat ons naar die buitenkant dringt is onvatbaar,
ofschoon zo tastbaar aanwezig dat het ons doen en laten bepaalt. Uit angst voor die
onzichtbare werkelijkheid gaan we op de vlucht. Om te ontkomen aan de verveling
zoeken we afleiding in het gezelschapsleven dat inspeelt op onze behoefte aan
gemeenschap. In vrijblijvend gepraat proberen we onze eenzaamheid aan de anderen
kwijt te spelen. Het is riskant je aan dit gezelschapsspel te onttrekken, want de wereld
heeft dit gedrag ethisch gesanctioneerd: ‘Alleen zijn is zelfzuchtig’, ‘Deugd is sociaal’.

Vers de Société
My wife and I have asked a crowd of craps
To come and waste their time and ours: perhaps
You'd care to join us? In a pig's arse, friend.
Day comes to an end.
The gas fire breathes, the trees are darkly swayed.
And so Dear Warlock-Williams: I'm afraidFunny how hard it is to be alone.
I could spend half my evenings, if I wanted,
Holding a glass of washing sherry, canted
Over to catch the drivel of some bitch
Who's read nothing but Which;
Just think of all the spare time that has flown
Straight into nothingness by being filled
With forks and faces, rather than repaid
Under a lamp, hearing the noise of wind,
And looking out to see the moon thinned
To an air-sharpened blade.
A life, and yet how sternly it's instilled
All solitude is selfish.....
......
Virtue is social.....
......
The time is shorter now for company,
And sitting by a lamp more often brings
Not peace, but other things.
Beyond the light stand failure and remorse
Whispering Dear Warlock-Williams: Why, of courseHigh Windows
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Vers de Société
Mijn vrouw en ik hebben een bende schijters
geïnviteerd / om hun tijd te komen verliezen
en de onze. Interesseert / het je misschien
om van de partij te zijn? M'n reet, m'n
beste. / De dag loopt ten einde. / Het gasvuur
ademt, de bomen wiegen in het donker. / En
dus M'n beste Warlock-Williams, 't spijt me,
maarVreemd hoe moeilijk het is alleen te zijn. /
Als 'k wilde, zou ik de helft van mijn avonden door kunnen brengen / met een glas
verwaterde sherry in de hand, over-/hellend
om het gekwijl op te vangen van een of andere kip / die nooit iets anders gelezen heeft
dan Testaankoop. / En dan te denken aan al
de vrije tijd die weggevloeid is
recht in het niets, omdat hij werd gevuld /
met vorken en gezichten in plaats van lonend doorgebracht / onder een schemerlamp, luisterend naar het gesuis van de wind
/ en kijkend door het raam hoe de maan
verdund wordt / tot een lucht-gescherpte
sikkel. / Een heel leven, en toch hoe sterk is
het ons ingeprent
Alle alleenzijn is zelfzuchtig........
De deugd is sociaal......
De tijd is korter nu als we in gezelschap zijn.
/ Zitten onder een lamp brengt vaak / geen
rust, maar andere dingen. / Buiten dat licht
staan mislukking en wroeging / die fluisteren: M'n beste Warlock-Williams, waarom
niet, natuurlijk!

Ongenadig tast Larkin onze gedragingen af en legt er de eigenlijke drijfveer van
bloot. Wij voelen ons daarbij op heterdaad betrapt, het is alsof hij onze eigen woorden
citeert. Het herkenningseffect wordt in de hand gewerkt door de manier waarop
Larkin de omgangstaal integreert in een poëtische context. In tegenstelling tot de
Modernen, Pound en Eliot bijvoorbeeld, die een complex idioom ontwikkelden dat
stuk loopt op een staccato ritme, is Larkins taal vlak en zijn syntaxis gemoduleerd
op de spreektaal. Hierdoor wordt de communicatie met de lezer zo direct mogelijk
gehouden. Zelfs de taal mag geen vluchtheuvel worden voor de werkelijkheid. Deze
directheid behoudt Larkins taal ook wanneer ze meer reflexief wordt, zoals in de
laatste strofe van het gedicht Reference Back:
Truly, though our element is time,
We are not suited to the long perspectives
Open at each instant of our lives.
They link us to our losses: worse,
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They show us what we have as it once was,
Blindingly undiminished, just as though
By acting differently we could have kept it so.
The Whitsun Weddings

Terugverwijzing
Waarlijk, ofschoon de tijd ons element
is, / zijn wij niet geschikt voor de verre
perspectieven / die voor ons open liggen op ieder ogenblik van ons leven. /
Ze binden ons aan ons verlies: erger
nog, / ze laten ons zien hoe wat wij
hebben eens geweest is, / verblindend
onverkort, juist alsof / wij, als we anders hadden gehandeld, het zo hadden
kunnen bewaren.
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Het samenvallen van de werkelijkheid met de verwoording ervan vormt het waarmerk
van Larkins poëzie. De drang naar de werkelijkheid vinden we vooral terug in die
gedichten waarin Larkin op het spoor tracht te komen van het heden, het hier en nu.
Alleen het heden is werkelijk. Wij kunnen echter maar in het heden leven vanuit
de herinnering aan wat eens is geweest en waarvan het hier en nu de laatste schakel
is. Het heden is wat ons nog rest van het verleden. In het bewaren van de menselijke
ervaring ziet Larkin de eigenlijke opgave van het leven en - daar hij beide wil doen
samenvallen - ook van de poëzie. ‘Ik schreef gedichten om dingen die ik gezien,
gedacht, en gevoeld heb (als ik op die manier een composiete en complexe ervaring
mag weergeven), voor mezelf en voor anderen bij te houden, maar ik weet dat mijn
eerste verantwoordelijkheid die ervaring zelf geldt, die ik omwille van haarzelf voor
vergetelheid moet bewaren. Waarom ik dat doe, weet ik niet, maar ik denk dat de
impuls om te behouden aan de oorsprong ligt van alle kunst’1. De twee volgende
gedichten illustreren hoe de vlucht in de verbeelding en de terugtocht in de
onwetendheid ons telkens weer afleiden op onze weg naar de werkelijke ervaring.
Het bewaren of bijhouden van de menselijke ervaring staat in schril contrast tot
het vastleggen of accapareren ervan. Vooral de verbeelding speelt ons hier parten.
In de fantasie manipuleren we het leven en buigen het om naar onze eigen behoeften.
Het gedicht Mr. Bleaney illustreert hoe gemakkelijk we ons laten verleiden het leven
vast te leggen en er naar eigen willekeur over te beschikken. Een alledaags gebeuren
- het huren van een kamer en het bijbehorend commentaar van de hospita - zijn hier
de bouwstenen voor het huis van de verbeelding.

Mr Bleaney
‘This was Mr Bleaney's room. He stayed
The whole time he was at the Bodies, till
They moved him.’ Flowered curtains, thin and frayed,
Fall to within five inches of the sill,
Whose window shows a strip of building land,
Tussocky, littered. ‘Mr Bleaney took
My bit of garden properly in hand.’
Bed, upright chair, sixty watt bulb, no hook

1

Geciteerd door C. Bedient in Eight Contemporary Poets, OUP, 1974, p. 80.
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Behind the door, no room for books or bags‘I'll take it’. So it happens that I lie
Where Mr Bleaney lay, and stub my fags
On the same saucer-souvenir, and try
Stuffing my ears with cotton-wool, to drown
The jabbering set he egged her on to buy.
I know his habits - what time he came down,
His preference for sauce to gravy, why
He kept on plugging at the four awaysLikewise their yearly frame: the Frinton folk
Who put him up for summer holidays,
And Christmas at his sister's house in Stoke.
But if he stood and watched the frigid wind
Tousling the clouds, lay on the fusty bed
Telling himself that this was home, and grinned,
And shivered, without shaking off the dread
That how we live measures our own nature,
And at his age having no more to show
Than one hired box should make him pretty sure
He warranted no better, I don't know.
The Whitsun Weddings.

Mr. Bleaney
‘Dit was Mr. Bleaney's kamer. Hij logeerde
er / heel de tijd dat hij op de Bodies werkte,
tot / ze'm overplaatsten’. Gebloemde gordijnen, dun en gerafeld,/vallen tot op enkele
centimeters van de vensterbank,
waarvan het raam uitgeeft op een lap
bouwgrond / met struiken en afval. ‘Mr.
Bleaney / zorgde goed voor mijn tuintje’. /
Bed, rechte stoel, lamp van zestig watt, geen
haak
achter de deur, geen plaats voor boeken of
spullen-/‘Ik neem ze’. En zo gebeurt het dat
ik lig / waar Mr. Bleaney lag, en ik doof mijn
sigaret / in hetzelfde souvenir-schoteltje, en
probeer
met proppen in mijn oren, het geluid te dempen / van de wauwelende radio die hij haar
deed kopen. / Ik ken zijn gewoonten - hoe
laat hij naar beneden kwam, / dat hij liever
saus had dan vleesnat, waarom
hij zich bleef vastbijten in de pronostieken-/
zo ook elk jaar volgens hetzelfde schema:
de kennissen in Frinton / die hem opnamen
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voor zijn zomervakantie, / en Kerstmis bij
zijn zuster in Stoke.
Maar of hij misschien wel eens stond te kijken hoe de kille wind / speelde met de wolken, of op het muffe bed lag / en tot zichzelf
zei dat dit zijn thuis was, en grinnikte, / en
huiverde, zonder de vrees kwijt te geraken
dat de manier waarop wij leven ons eigen
zijn bepaalt, / en dat op zijn leeftijd niets
anders te bieden hebben / dan een gehuurde
kooi, hem nogal duidelijk moest maken / dat
hij niet beter verdiende, dat weet ik niet.
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De wereld die de nieuwe huurder voor Mr. Bleaney ontwerpt, betreft tenslotte hemzelf.
De verbeelding is bedriegelijk, want uiterst subjectief. Ze werpt ons dan ook
onverbiddelijk terug op onszelf. Mr. Bleaney leeft nog slechts in de herinnering, zijn
plaats wordt ingenomen door de nieuwkomer. Zo zet deze zich gevangen in het
gesloten en uitzichtloze wereldje dat hij een ander toedichtte. In elk leven doen er
zich echter momenten voor waarin de werkelijkheid plotseling voor ons oplicht.
Maar liever dan er bij stil te staan, slaan we op de vlucht of verschuilen we ons, zoals
de ik-figuur, achter onwetendheid.
Het is waar: meer dan ons lief is, zijn er dingen die we niet weten, maar het is ook
waar dat er dingen zijn die we niet wensen te weten. En dat is vreemd. Onze parate
kennis is ontstellend groot en met een intuïtieve zekerheid lossen we heelwat
problemen op. Maar onze positieve kennis gebruiken we maar al te graag als een
alibi om de vraag naar het leven zelf niet te moeten stellen.

Ignorance
Strange to know nothing, never to be
sure
Of what is true or right or real,
But forced to qualify or so I feel,
Or Well, it does seem so:
Someone must know.
Strange to be ignorant of the way things
work:
Their skill at finding what they need,
Their sense of shape, and punctual
spread of seed,
And willingness to change;
Yes, it is strange,
Even to wear such knowledge - for
our flesh
Surrounds us with its own decisionsAnd yet spend all our life on imprecisions,
That when we start to die
Have no idea why.
The Whitsun Weddings

Onwetendheid
Vreemd niets te weten, nooit zeker te
zijn
van wat waar of juist of echt is,
maar altijd gedwongen te worden te
nuanceren Naar mijn gevoel
toch,
of Wel, ik heb toch die indruk:
iemand moet het toch weten.
Vreemd onwetend te zijn over hoe de
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dingen in hun werk gaan:
hun aanleg om te vinden wat ze nodig
hebben,
hun gevoel voor vorm, voor 't tijdig
spreiden van het zaad,
hun bereidheid om te veranderen;
Ja, het is vreemd,
Zelfs zulke wetenschap te bezittenwant ons vlees
omgeeft ons met zijn eigen wetmatigheiden toch heel ons leven door te brengen
in onnauwkeurigheid,
zodat wanneer we gaan sterven
we niet eens weten waarom.
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De waarom-vraag mag dan al metafysisch zijn, het antwoord kan volgens Larkin
alleen door het leven zelf worden gegeven. De moderne literatuur is deze vraag zeker
niet uit de weg gegaan. Maar het antwoord werd vaak aan het leven opgedrongen
vanuit een emotionele vooringenomenheid. Beckett hulde zijn antwoord in een
sarcastisch nihilisme, Pinter schilderde het in sinistere kleuren en Ionesco bezwoer
het vaak in een burleske satire. Tegenover dit gepassioneerde protest lijkt Larkins
houding uitdagend sereen. Zijn poëzie is een geduldige poging om het contact met
het leven te herstellen. Elke vorm van verzet verbreedt de kloof die ons van de
werkelijkheid scheidt. Het leven kan men nooit opeisen. Het laat zich slechts bij
verrassing in de ogen kijken. Wij vinden het vaak terwijl we op zoek zijn naar iets
anders. De werkelijkheid overkomt ons op een onbewaakt ogenblik, in een moment
van vervreemding, waarin het eigene en overbekende opnieuw vreemd en onbekend
wordt. De vervreemding is een soort terugkoppelingsproces, waarbij onze moeizaam
opgebouwde schijnwereld plaats moet ruimen voor de onvervalste werkelijkheid.
Larkin heeft deze weg naar de werkelijkheid via de vervreemding ahw. eerst
uitgetest in de vorm van een roman. Het hoofdpersonage Katherine in A Girl in
Winter is voor het oorlogsgeweld in eigen land gevlucht naar Engeland. Deze vlucht
betekent een abrupte breuk met de haar vertrouwde werkelijkheid. Ofschoon helemaal
ondergedompeld in die nieuwe wereld, blijft zij er als buitenlandse toch vreemd aan.
Zij kan even buiten die wereld gaan staan, zonder er echter contact mee te verliezen.
‘Want nu wist ze dat er in het leven van de meeste mensen ergens een
breuk moest komen, wanneer het verleden wegviel en de volwassenheid,
die er al die tijd in gevangen zat, zich in haar volle gestalte oprichtte. De
dood kon dit meebrengen of een groot ongeluk, of gewoon een liefdesrelatie
die met de beste wil van de wereld langs beide kanten, toch verkeerd
afliep... Zij wist - want zulk een breuk brengt dat inzicht, ofschoon daarom
niet meer kracht - dat haar vroegere manier van leven afgedaan had... En
wat was er in de plaats gekomen? Daarover tastte ze in het duister. Zij was
ook niet zeker of er ooit wel iets in de plaats zou komen....’ (pp. 183-184).
De mogelijkheid om in een moment van vervreemding de werkelijkheid te achterhalen,
vormt een steeds weerkerend thema in Larkins gedichten. In het archaische medium
van de poëzie laat het leven zich soms verrassen als in een momentopname. Het is
dan alsof onze vertrouwde wereld heel even uit haar evenwicht geraakt, waarbij het
vertrouwde als onvertrouwd, het bekende als onbekend en het eigene als vreemd
wordt ervaren. Deze beleving brengt een verschuiving teweeg binnen onze wereld,
die ons in staat stelt even onder de oppervlakte te kijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld
in
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het gedicht The Building, waarin Larkin het vertrouwde fenomeen van een ziekenhuis
met zijn stereotiepe wachtkamers en anonieme patiënten eerst afstandelijk gadeslaat
om dan haast ongemerkt op het spoor te komen van de symbolische betekenis van
dit dagelijkse ritueel.

The Building
....
There are paperbacks, and tea at so much a cup,
Like an airport lounge, but those who tamely sit
On rows of steel chairs turning the ripped mags
Haven't come far. More like a local bus,
These outdoor clothes and half-filled shopping bags
And faces restless and resigned, although
Every few minutes comes a kind of nurse
To fetch someone away: the rest refit
Cups back to saucers, cough, or glance below
Seats for dropped gloves or cards. Humans, caught
On ground curiously neutral, homes and names
Suddenly in abeyance; some are young,
Some old, but most at that vague age that claims
The end of choice, the last of hope; and all
Here to confess that something has gone wrong.
....
- O world,
Your loves, your chances, are beyond the stretch
Of any hand from here! And so, unreal,
A touching dream to which we all are lulled
But wake from separately. In it, conceits
And self-protecting ignorance congeal
To carry life, collapsing only when
Called to these corridors
....
All know they are going to die.
Not yet, perhaps not here, but in the end,
And somewhere like this. That is what it means,
This clean-sliced cliff; a struggle to transcend
The thought of dying, for unless its powers
Outbuild cathedrals nothing contravenes
The coming dark, though crowds each evening try
With wasteful, weak, propitiatory flowers.
High Windows
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Het Gebouw
Er staan paperbacks, en er is thee tegen
zoveel het kopje,/ zoals in de hal van een
luchthaven, maar zij die daar tam zitten / op
rijen metalen stoelen bladerend in verkreukte tijdschriften, / komen niet van ver.
Eerder van een lokale autobus, / die weekse
kleren en halfvolle boodschappentassen / en
gezichten rusteloos en berustend, ofschoon /
om de paar minuten een soort verpleegster
iemand komt weghalen: de anderen zetten /
kopjes terug op schoteltjes, kuchen, of
zoeken onder / banken gevallen handschoenen of kaarten. Mensen, gevangen / op
vreemd neutraal terrein, huizen en namen /
die plotseling opgeschort zijn; sommigen
zijn jong, / sommigen oud, maar de meesten
van die onbepaalde leeftijd / die het einde
van een keuze kenmerkt, het laatste greintje
hoop; en allen
zijn hier om te bekennen dat er iets misgelopen is.
............
- O wereld, uw liefde, uw kansen, zijn van
hieruit buiten / ieders handbereik! En zo,
onwerkelijk, / een ontroerende droom
waarin wij allemaal in slaap gewiegd worden
/ maar waaruit we gescheiden ontwaken.
Waarin verwaandheid / en zelfbeschermende onwetendheid zich hard maken / om
het leven dragelijk te maken, om pas ineen te
storten wanneer men naar deze gangen
wordt ontboden.
.............
Allen weten dat ze moeten sterven. / Nu nog
niet, misschien niet hier, maar ooit eens, / en
ergens zoals hier. Dat is de betekenis van /
deze afgeschuurde klip; een gevecht om de
gedachte / aan de dood te overkomen, want
tenzij haar kracht / kathedralen overleeft zal
niets / de vallende duisternis ophouden, ofschoon elke avond een menigte mensen dat
probeert.
met verkwistende, tere, verzoenende
bloemen.

De mens lijkt echter niet in staat de werkelijkheid lang uit te houden, daarom probeert
hij het leven telkens weer dragelijk te maken, desnoods ten koste van dit leven zelf.
Opvallend daarbij is dat in Larkins poëzie de dreigende schaduw die over het leven
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hangt, niet wordt opgeroepen door allusies op politiek geweld of sociale
onderdrukking. Zulke grootschaligheid is hem vreemd. Elke voorbarige duiding van
de werkelijkheid houdt het gevaar in de ervaring te vertekenen of voortijdig af te
sluiten. In plaats van het leven zelf eigent men zich dan een ersatz-bestaan toe. Het
enig zinvolle verweer van de dichter tegen deze gemanipuleerde en gesloten wereld
is de evocatie van een onvatbaar iets, van een visioen als van licht dat binnenvalt
door hoge ramen.
Ofschoon ongrijpbaar, staat deze ervaring niet buiten de werkelijkheid, wel is ze
er slechts averechts in te lezen. In het gedicht High Windows affirmeert Larkin deze
tijdeloze ervaring tegenover elke poging om het leven voortijdig te accapareren.

High Windows
When I see a couple of kids
And guess he's fucking her and she's

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

220
Taking pills or wearing a diaphragm,
I know this is paradise
Everyone old has dreamed of all their
livesBonds and gestures pushed to one side
Like an outdated combine harvester,
And everyone young going down the
long slide
To happiness, endlessly, I wonder if
Anyone looked at me, forty years back,
And thought, That'll be the life;
No God any more, or sweating in the
dark
About hell and that, or having to hide
What you think of the priest. He
And his lot will all go down the long
slide
Like free bloody birds. And immediately
Rather than words comes the thought
of high windows
The sun-comprehending glass,
And beyond it, the deep blue air, that
shows
Nothing, and is nowhere, and is endless.
High Windows

Hoge Ramen
Wanneer ik een stel tieners zie
en vermoed dat hij haar neukt en dat zij
de pil neemt of een diafragma gebruikt,
dan weet ik: dit is het paradijs
waar ieder die ouder is zijn leven lang
van droomdeverplichtingen en vormelijkheid opzij
geschoven
als een verouderde maaidorser,
en ieder die jong is glijdt de lange helling
af
naar geluk, eindeloos. Ik vraag me af of
iemand naar me keek, veertig jaar geleden,
en dacht, Dat moet het leven zijn;
geen God meer, geen angstzweet meer
in het donker
over de hel en al de rest, geen behoefte
meer om te verbergen
wat je denkt over de paap. Hij
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en zijn soort glijden allen de lange helling af
als losgeslagen stomme vogels. En
onmiddellijk
eerder dan woorden komt de gedachte
aan hoge ramen
zonovergoten glas,
en daarboven uit, de diep blauwe lucht,
die
niets bewijst, en nergens is, en eindeloos is.

High Windows is het titelgedicht van Larkins jongste bundel. Niet zonder reden,
want het opent een venster op Larkins poëtische wereld. Zoals de meeste van zijn
gedichten biedt het een momentopname van het dagelijks leven. In dit leven wordt
er onverwacht een doorkijk gecreëerd op de eigenlijke werkelijkheid, die ofschoon
onzichtbaar toch voelbaar aanwezig is. Het is voor deze werkelijkheid dat al onze
voorbarige interpretaties en manipulaties van het leven uiteindelijk moeten wijken.
Larkins poëzie onthult de werkelijkheid, omdat ze er zoals de taal zelf in verweven
zit. De vertrouwde omgangstaal voert de lezer van meet af aan binnen in een bekende,
ofschoon private wereld. Her-kennen zal de lezer zich echter pas als hij met de dichter
bereid is de verbeelding af te weren en het
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bekende te laten vervreemden. Dan gaat hij ervaren hoe er ook in zijn leven een
breuklijn loopt tussen wat er is en wat er had kunnen zijn, tussen het leven zelf en
de verbeelde werkelijkheid. Bij Larkin leidt deze erkenning nooit tot een grimmig
protest, het blijft bij een ietwat koele vaststelling.
Voor heel wat lezers zal Larkins stem te nuchter klinken om er te blijven naar
luisteren. Maar wellicht zal een verloren vers anderen even doen opkijken in een
moment van herkenning, terwijl ze weer eens wat verstrooiing zochten in hun
dagelijkse krant. Het is voor hen dat Larkin zijn gedichten schrijft, even spaarzaam
en in de tijd verspreid als die herkenningsmomenten zelf.
Philip Larkin o1922
Zijn jeugdjaren te Coventry vat Larkin samen als ‘a forgotten boredom’.
In 1940 is hij een undergraduate op het vermaarde St. John's College te
Oxford: ‘Op een leeftijd dat eigendunk een normaal verschijnsel leek,
hebben de omstandigheden ons onverbiddelijk tot onze ware proporties
teruggebracht’. Zijn eerste bundeltje gedichten, The Northship, verschijnt
in 1945. De poëtische stemmen van W.B. Yeats en W.H. Auden zijn er
nog duidelijk in te herkennen. Een jaar later verschijnt zijn eerste roman
Jill (1946). Het verhaal van een schacht op een College die, om te
overleven, vlucht in een imaginaire wereld. Larkins tweede roman, A Girl
in Winter (1947), is een poging om de verbeelding uit de werkelijkheid te
bannen. Larkin vertelt in een interview dat hij zich gelukkig acht dat zijn
derde roman, In the Grip of Light, geen uitgever vond. Gevraagd waarom
hij daarna geen romans meer schreef, antwoordt hij: ‘Ik geloof dat ik mijn
interesse in andere mensen heb verloren, of misschien was ik vroeger ook
niet geïnteresseerd en deed ik maar alsof’. Een bundeling van zijn bijdragen
over jazz in de Daily Telegraph - All what Jazz: A Record Diary,
1961-1968 - lijkt een late compensatie voor zijn jeugddroom, ooit eens
jazzdrummer te worden.
Met een afstand van telkens tien jaar verschijnen drie dunne bundeltjes
poëzie: The Less Deceived (1955), The Whitsun Weddings (1964) en High
Windows (1974). Een evolutie is er nauwelijks in te bespeuren. Larkins
eigen opinie daarover schijnt dit te bevestigen: ‘Ik meen dat er nu minder
kans bestaat dat ik een echt slecht gedicht zal schrijven, maar even weinig
kans dat ik er een echt goed schrijf. Als je dit een ontwikkeling wilt
noemen, ja dan ben ik geëvolueerd.... Ik geloof niet dat ik wel wens te
veranderen: alleen maar beter te worden in datgene waar ik mee bezig
ben’. Op grond van zijn klassieke poëtische techniek en de koele beheersing
van zijn gevoelswereld werd Larkin wel eens ingelijfd bij de zogenaamde
Movement-groep. Zelf vindt hij deze affiliatie echter
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irrelevant. Wie meer wil weten over deze teruggetrokken man, kan in de
officiële registers vinden dat hij bibliothecaris is te Hull. Wat hij verder
kwijt wil over zijn leven, staat in zijn gedichten te lezen: ‘Ik wil geen
gedicht schrijven dat zou suggereren dat ik anders ben dan ik ben’. Wie
deze verantwoording nog ontoereikend acht en blijft vragen naar de reden
van Larkins terughoudendheid, zou allicht als antwoord krijgen: ‘Beneath
it all, desire of oblivion runs’. (Wants, The Less Deceived). Zijn schaarse
gedichten zijn blijkbaar het enige dat hijzelf aan die vergetelheid wenst te
onttrekken.
Met uitzondering van The Less Deceived, uitgegeven door The Marvell
Press, kan men voor al zijn werken terecht bij Faber & Faber, London.
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Joseph Beuys: de metamorfose van het litteken.
Wim Van Mulders
De op 12 mei 1921 te Krefeld geboren kunstenaar Joseph Beuys behoorde volgens
Jan Leering in 1972 samen met de Amerikanen Jackson Pollock en Jasper Johns
tot de belangrijkste kunstenaars van na de tweede wereldoorlog. Hangt de
betekenis van deze laatste nauw samen met de bloei van het Amerikaans
imperialisme dan bestaat er eveneens een sterke band tussen de geschiedenis
van Duitsland en de biografie van Joseph Beuys. Beuys heeft trouwens een
gelijkheidsteken geplaatst tussen biografie en werk om beide te laten
funktioneren op een verbreed artistiek niveau.
De ouders van Beuys baatten een zuivelfabriekje uit in de buurt van Kleve. De relatie
met de ouders was middelmatig. Een zekere Johannes Sanders die een wasserij bezat
en vreemde stoommachines collectioneerde, maakte indruk op Beuys. Vreemd was
ook de nauwe relatie die Beuys onderhield met het landschap in de omgeving van
Kleve. Hier ontstaan beelden en fantasieën waarin het hert en de leider-figuur
psychologische identificaties worden van sociale verhoudingen. Er bestaat een foto
waarop de 10-jarige met een staf wandelt. Er waren bijgevolg niet alleen
voorstellingen maar tegelijkertijd werden deze fantasieën ‘gespeeld’. Botanica en
dierkunde interesseren de jonge Beuys in hoge mate. In zijn schooltijd in de jaren
dertig houdt hij zich bezig met natuurwetenschappen, muziek, filosofie en
cultuurgeschiedenis. Beuys bezoekt rond deze tijd het atelier van een beeldhouwer
waar hij reprodukties ziet van Constantin Meunier, George Minne en Wilhelm
Lehmbruck. Volgens Beuys zou het zijn streng katholieke opvoeding zijn die de
Nazi-ideologie op de achtergrond plaatste. Wel was hij lid van de Hitlerjugend
waarmee hij de Sternmarsch naar Nürnberg meemaakte. Beuys beweerde dat hij zich
buiten het uniform en het in de rij staan vrij voelde en zich goed kon uitleven. Het
enige onaangename feit was een boekverbranding op de speelplaats van de school
waar Beuys trouwens een aantal boeken zal van recupereren die zich nu nog in zijn
bibliotheek bevinden. Een van die boeken was de ‘Systema Naturae’ van Carl von
Linné (eerste helft achttiende eeuw) waarin de basis gelegd wordt van de botanische
vakterminologie. Beuys rebelleert tegen de humanistisch-burgerlijke opvoeding en
wordt verschillende malen van school gestuurd.
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Hij ontdekt de Noorse geschiedenis en de daarmee verbonden mythologie. Beuys
leest de ganse Skandinavische literatuur en interesseert zich voor Kierkegaard,
Wagner, Satie en Richard Strauss. Ook de Duitse romantiek verkent hij via Schiller,
Goethe, Novalis, Hölderlin, enz.... Na zijn ‘Abitur’ in Kleve in 1940 wil hij
kinderdokter worden doch het uitbreken van de oorlog verplicht hem dienst te nemen
bij de luchtmacht. Beuys zal vijf jaar ‘Sturzkampfflieger’ zijn. Beuys heeft op die
manier bijna gans Oost-Europa ‘bezocht’. In het zuiden van Rusland zal hij door
aanhoudende beschietingen en een sneeuwstorm een mislukte noodlanding maken
in het gebergte van de Krim. Beuys wordt zwaar gekwetst en wordt verzorgd door
Tartaren die hem zelfs voorstellen om bij hen te blijven. Deze Mongoolse volksstam
met zijn nomadenkarakter maakt een onuitwisbare indruk op Beuys. Gedurende de
oorlog zal Beuys vijfmaal zwaar gewond raken om tenslotte in Brits
krijgsgevangenschap de oorlog te beëindigen.
In 1947 begint Beuys zijn studies aan de ‘Staatliche Kunstakademie’ van
Düsseldorf, waar hij onder leiding van Ewald Mataré vier jaar het atelier van
beeldhouwkunst zal bezoeken. Het onderricht van Mataré is eigenzinnig maar
efficiënt; hij geeft les in een kleine leegstaande Schnappsfabriek waar elke discussie
uitgesloten is. De academie biedt voor Beuys duidelijk geen gelegenheid om zich
met kunsttheoretische of cultuurhistorische problemen bezig te houden. Beuys zal
dit hiaat opvullen met een ijverigs studie van de geschriften van de antroposoof
Rudolf Steiner. Tijdens de academietijd wordt de geestelijke horizon opnieuw
verruimd door o.a. het lezen van Joyce waarin Beuys een Iers-mythologisch karakter
herkent. Tevens worden Da Vinci en Galileï als sleutelfiguren beschouwd van een
revolutionair, burgerlijk, positivistisch denken. Rond deze tijd bezit de tekening reeds
een volledig autonoom karakter. Op het terrein van de sculptuur valt een conventionele
vorm op in relatie tot ongewone materialen. In het midden van de jaren vijftig geraakt
Beuys door toedoen van materiële nood en een twijfel aan zijn artistieke arbeid in
een fysieke en psychische depressie die twee jaar zal duren. Hij gaat tenslotte op het
veld werken bij de gebroeders Van der Grinten waar de regeneratie zich langzaam
voltrekt. Samen met de oorlogservaringen beschouwt Beuys deze depressie als een
van de wezenlijkste momenten in zijn leven. De ziekte wijst op een verstoring van
verhoudingen terwijl het genezingsproces een proces van verandering dient te zijn
dat tot in het fysieke moet ingrijpen. Het teveel aan richtingen in de gedachtenwereld
wordt van nu af aan geweerd en voortaan zal Beuys een systematische arbeid met
enkele basisprincipes verkiezen.
In 1959 huwt Beuys Eva Wurmbach, de dochter van een zoöloog. Het zullen o.a.
de verschillende zoölogische studies zijn die Beuys in deze periode doorneemt, die
zijn twijfel aan een eenzijdig wetenschappelijk begrip doen toenemen. Beuys wil de
wetenschap aanvullen door iets dat niet gedefinieerd kan worden, m.a.w. hij wil een
dodelijk intellectualisme verruimen door het pre-rationele van een artistieke schepping
die zich situeert in verhouding tot natuur en kosmos.
In 1961 wordt Beuys leraar aan de ‘Kunstakademie’ van Düsseldorf. Het jaar
daarop ontmoet hij Nam June Paik en George Maciunas met wie hij verschillende
Fluxus-manifestaties zal organiseren. ‘Fluxus’ opgevat volgens de definitie die
Heraklitus eraan gaf als ‘alle zijn dat zich in de stroming van ontstaan en vergaan
bevindt’, bezat in feite geen gemeenschappelijk concept maar was een conglomeraat
van acties, concerten, gebeurtenissen gericht tegen de beroepskunstenaar en

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

225

1. Joseph Beuys, Fettecke, Köln, 1971.

2. Joseph Beuys, Eurasia, 1966.
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pleitend voor een inventieve, levendige, sociabele volkskunst van dilettanten. Het
doel was uiteraard een verandering teweeg brengen in het bewustzijn van de
(beroeps)kunstenaar en de passieve toeschouwer. Fluxus bleef voor Beuys belangrijk
om drie redenen: 1/het gaf hem de kans om met persoonlijke ideeën in een brede
kring te treden, 2/Fluxus vestigde de aandacht op het ‘interdisciplinaire’ (er waren
geen specialisten), 3/ Fluxus accentueerde de beweeglijkheid van de middelen (zo
werden samenhangen geopenbaard door middel van provocatie). Het benadrukken
van de actie als een demonstratie en het verstaan van kunst als een
bewustwordingsproces zullen bij Beuys vanzelfsprekend worden.
De eerste actie met vet heeft plaats in Keulen in 1963 naar aanleiding van een
voordracht van Allan Kaprow. Beuys pretendeert de Fluxusideeën verder te
ontwikkelen en ze tot iets tastbaars om te vormen. Vet is in het menselijk lichaam
het energie verbrandend element dat dus een dynamisch potentiaal bezit en daarom
geëigend is om een bewegings-verloop te illustreren en te verduidelijken.
Daartegenover gebruikt Beuys vilt dat massief en homogeen zijnde energie(warmte)
opslaat en isoleert. De stoffelijke eigenwaarde van de materialen werken op het
associatievermogen en de herinnering van de kijker. Het materiaal verkrijgt fetisch
karakter doordat het overgedragen wordt in het psychische gebied. Bedoeld is een
associatieve verbinding met wat begripsmatig verdrongen of verborgen is. Dit
onderbewuste ‘brandpunt’ beroeren is het doel.
In 1964 zal Beuys naar aanleiding van het ‘Festival der neuen Kunst’ beseffen
hoe weinig tolerant een zogenaamde groep intellectuelen zijn kan. Beuys vulde tijdens
deze actie een klavier met bonbons en waspoeder waarna hij met een koperen stang
met vilt omwikkeld over de scène beweegt. Het studentenpubliek neemt dit niet; het
podium wordt bestormd en een van de studenten slaat Beuys in het aangezicht. Daarop
wordt de zaal ontruimd doch Beuys blijft tot twee uur met de studenten discussiëren.
Hier ligt ongetwijfeld een van de oorzaken van Beuys' interesse in het algemeen
karakter van artistieke problemen; hij zal nl. het politieke integreren als een essentieel
deel van zijn visie. Vanaf 1964 verricht Beuys regelmatig acties die tenoverstaan
van het publiek zeer hermetisch werken. ‘Der Chef’ - Fluxus - Gesang, van 1964,
‘Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet’ (1964), ‘24 Stunden’
(1965), ‘Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt’ (1965), ‘Manresa’ (1966),
‘Eurasia’ (1966), ‘Eurasienstab’ (1968), ‘Drama “Stahltisch” /Handaktion
(Eckenaktion)’ (1969), ‘Ich versuche dich freizulassen(machen)’ (1969),
‘Iphigenie/Titus Andronicus’ (1969), ‘Transsibirische Bahn’ (1970), ‘Celtic(Kinloch
Rannoch), Schottische Symphonie’ (1970), ‘Celtic +,’ (1971), ‘Ausfegen’ (1972),
‘Coyote’ (I like America and America likes me) (1974) zijn de belangrijkste acties
die Beuys uitgevoerd heeft.

De acties
De acties zijn te interpreteren als demonstratieve handelingen die in een
geconcentreerde, meditatieve sfeer verlopen. Beuys toont het vooroefenen van
voorbeelden van zijns-mogelijkheden. In ‘Der Chef’ ligt Beuys negen uur op de
grond in een vilten deken gewikkeld. Aan zijn voeten en hoofd liggen dode hazen
die de verpersoonlijking zijn van aardverbonden-
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heid. Ondertussen zendt Beuys een akoestische boodschap uit bij middel van allerlei
vreemde keelgeluiden. ‘Ich bin ein Sender, ich strahle aus’ klinkt het doorheen de
verschillende acties. Ook in ‘Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt’ voert
Beuys een meditatief gesprek met een haas. Dit wijst op de mogelijkheden om boven
het intellect uit te stijgen en een verinnerlijkte dialoog aan te gaan met een wezen
dat symbool is voor de aarde en de ganse schepping.
De acties moeten niet formeel-esthetisch benaderd worden doch het zijn veeleer
exploraties van nieuwe gebieden van creatief leven waar de mens zich volledig kan
realiseren. Het schema van de acties blijft doorgaans gelijk of wordt slechts licht
gemodifieerd. Dikwijls worden eenzelfde soort objecten benut. Het is door de
rekwisieten dat de acties onderling verbonden worden. De acties vormen een geheel
en verklaren elk op hun beurt een deel van het algemeen concept. Het procesmatige
van de handelingen en hun bewegingskarakter dient als metafoor voor een verruimd
menselijk bestaan. Het uiteindelijke, na te streven doel is het creëren van een ‘Soziale
Plastik’ die de mens-waardige verhoudingen zal bezitten van de toekomstige
maatschappij. Om dit evolutionaire concept te illustreren, bewaart Beuys een
methodische en formele continuïteit in de actie. De sterke concentratie werkt het
ritueel-magische karakter in de hand. Beuys acteert als een sjamaan die in een
trancetoestand contact met de godheid zoekt en geesten bezweert. Het opwekken
van een intensieve belevings- en ervaringswereld is echter niet mogelijk zonder een
formele discipline. Dat het absurde ook deel uitmaakt van de acties ligt in de aard
van het pre-rationele, mythische wereldbeeld dat Beuys nastreeft. Het irriterend,
provocatieve karakter is tevens bedoeld om een dor intellectualisme uit te schakelen
en alle vormen van sensibiliteit te laten primeren.
Sinds 1969 probeert Beuys met ‘Iphigenie/Titus Andronicus’ een directe
confrontatie aan te gaan met een levend dier.
In ‘Coyote’ (I like America and America likes me), New-York, mei 1974, poogt
Beuys opnieuw de dialoog met het dier verder te zetten in de gedaante van een
prairiewolf. Dit gebeurde naar aanleiding van Beuys' tweede bezoek aan de Verenigde
Staten. Tijdens de winter '73-'74 had hij een reeks lezingen gegeven onder de titel
‘Energy Plan for the Western Man’ waarbij hij betoogde dat men uit de geestelijke
en materiële crisis van de Westerse wereld kon geraken op voorwaarde dat de mens
bereid is zich te ontwikkelen op een hoger bewustzijnsniveau. Volgens Beuys is de
mens een geestelijk wezen dat onzichtbare energieën moet kunnen vrijmaken. Deze
energieën zijn reële substanties op voorwaarde dat ze ge-
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concretiseerd worden in democratische liefdeskracht, sociale warmte en in de vrijheid
= de zonnestaat = sociale plastiek.
De energie van een continent (Amerika) ziet Beuys geprojecteerd in de coyote
(als god van de verandering bij de Indianen en als vertrapt en vervolgd onderdaan
bij de blanken). Gedurende een week heeft Beuys zich afgezonderd met een coyote.
Op de Kennedy-luchthaven wordt Beuys' lichaam in vilt gewikkeld en met een
ambulance naar de galerie René Block gevoerd. Na een week zal hij op dezelfde
manier New York verlaten voor Europa.
In de galerie is een deel van de ruimte afgegrendeld door een hoog, zwart hekken.
Beuys heeft twee vilten doeken (waarvan een met een erin gemonteerde brandende
zaklamp), een triangel, een paar handschoenen en een wandelstok meegebracht.
Allemaal voorwerpen die tot zijn vast vocabularium behoren. Zaklamp (de energiebron
die straalt), handschoenen (de menselijke hand als speeltuig voor het dier en als
contact-instrument bij uitstek) en de wandelstok (de ‘Eurasienstab’, de zender die
energieën doorgeeft) zijn bruin gekleurd (de kleur van de aarde en van opgedroogd
bloed).
Vooraan in de ruimte tegen het hekken liggen elke dag 50 nieuwe exemplaren van
de Wall Street Journal (als symbool van het dodend denken van het kapitalisme) die
door de coyote (het organisch principe) verscheurd en

3. J. Beuys, I like America and America likes me, 1974.
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bezoedeld worden. De coyote van zijn kant brengt het hooi mee waarop paradoxaal
genoeg niet hij slaapt maar Beuys. De coyote betoonde namelijk vanaf het eerste
moment een uitgesproken interesse voor de vilten doek met de brandende lamp. Dit
was voor Beuys een teken om op de ruil in te gaan. De dialoog tussen man en dier
verloopt volgens bepaalde geïmproviseerde bewegingen. Zo wikkelt Beuys zich in
vilt terwijl hij de wandelstok boven het hoofd steekt als een antenne. De coyote volgt
argwanend en springt op tegen de hiëratische gestalte. De vilten doek wordt door het
dier aan stukken gereten. De coyote is afwisselend agressief, onverschillig of speels.
Trage handelingen (b.v. het zich samen ter ruste begeven) wisselen af met plotse,
heftige bewegingen (Beuys die zich plots laat vallen als een symbool van fysieke en
psychische uitputting). Het enige geluid is het slaan op de triangel (het menselijk
geluid) en het loeien op bepaalde ogenblikken van een turbine (het technologisch
geluid). Man en dier gaan stilaan volledig op in elkaars gedrag.
De kern van deze actie ligt in de continue aandacht die Beuys voor de coyote
betoont. Voor Beuys betekent de coyote vrijheid (het instinct en de oriënteringszin
typeren deze vrijheid) en energie (geschraagd door de geest van het groepsbewustzijn).
Dit steekt schril af tegen het enge rationalisme van de Westerse mens. Het karakter
van de coyote geldt als een ‘demonstratief voorbeeld’. De sleutel tot deze actie is de
‘transformatie’; d.w.z. de verwisseling van mens en dier of de transformatie van
ideologie tot vrijheidsgedachte. Tenslotte fungeert het dier als een generator die
spirituele goederen produceert die echter niet-noembaar zijn. De dialoog mens-dier
is voor alles een energie-dialoog met als doel een alsmaar groter wordende vrijheid
te scheppen. Een vrijheid die aan de basis ligt van het verruimde kunstbegrip, dat als
sociaal en maatschappelijk vormend beschouwd wordt.

De plastische theorie
Het spreekt voor zich dat vele elementen van Beuys' oeuvre pas reliêf verkrijgen als
men kennis neemt van wat hij zijn ‘plastische theorie’ genoemd heeft.
‘Ik geloof dat er een klein misverstand bestaat in de mate dat vele mensen
denken dat mij vooral de overblijfselen van het leven, dus het afgeleefde,
de afval, het smerige, enz., interesseren als probleem voor mijn artistieke
voorstelling. Dat is in zoverre een misverstand als u weet dat het slechts
secundair is voor mijn werk. De hoofdintenties van mijn werk draaien
rond een plastische theorie en het begrip
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plastiek zelf. En in deze theorie laten afvalprodukten zich goed inbouwen.
Om dit nader toe te lichten: vilt is bijvoorbeeld niet zonder meer een teken
voor iets versleten of iets grijs en stofferig; hier interesseert mij de
homogeniteit van het materiaal, om daarna een parallelverschijning tot
een theorie uit te beelden, b.v. een chaos die ik in het vilt terugvind en ook
in het vet zie. Daartegenover staat een zeer sterk, laten we zeggen,
denkprincipe en dit denkprincipe laat zich in werkelijkheid slechts direct
theoretisch, dus verbaal uiten... Deze theorie is voor mij een zaak die in
voortdurende verandering is en inzoverre is ze enorm omvangrijk daar ze
werkelijk heel het menselijk leven beslaat en niet alleen dat, maar ook
houdt ze rekening met de toekomst van de mensen. Ze poogt rekening te
houden of probeert de vragen te beantwoorden, eerst te stellen en dan te
beantwoorden: van waar komt de mens, waar gaat hij naar toe... Men denkt
te weten wat een plastiek is. Daartegenover verkeer ik in de overtuiging
dat men het eigenlijk niet weet. Het begrip plastiek wordt samengesteld
uit zeer vele delen. Het uitgangspunt is een volledig ongedifferentieerd,
chaotisch stromen, ongenuanceerd (hier kan men terug wijzen op vet en
vilt). dat is dus het chaotische element waarmee de mens zelf verbonden
is, als ik zoek waar ik deze krachten dan in de mens zelf vind, die tenslotte
de producent van de plastiek is, dan vind ik het in het ongedifferentieerde
gebied van de wil’.
Tegenover dit chaotische embryonale plaatst Beuys het denken, het ideologisch
abstracte, d.w.z. de vorm. Aldus ontstaan twee gebieden: het gebied chaos/wil en
het gebied denken/vorm. Hiertussen bewegen zich andere begrippen zoals ritme.
Beuys poogt nu de tussen de twee polen liggende werkelijkheid uit te breiden via
een kunst die een wereld communiceert die zowel aards als boven-aards is. De
objecten werken als een katalysator van bewustzijnsschokken want als het menselijk
bewustzijn verandert zal zich ook een ‘nieuw kunstbegrip’ vormen, dat zowel
politieke, religieuze, technische en economische categorieën zal invoeren. In deze
betekenis wordt kunst ‘een methode tot de evolutie van de mens’. Beuys definieert
die ‘mens’ dan op de onderste trap als een natuurwezen, dan als een maatschappelijk
wezen en daar boven uit als een vrij wezen. ‘En mijn artistieke werkzaamheid, ook
mijn pedagogie, begint bij de vrije mens en probeert uit de vrije werkzaamheid
modellen op te bouwen die voor dat deel waar de mens maatschappelijk wezen is,
een bruikbaar model levert’. Het vrijheidsbegrip is niet alleen op organisatorische
verbeteringen uit doch doelt vooral op een geestelijke bevrijding. Hier bekritiseert
Beuys de wetenschap omdat ze denkt dat zij alleen de juiste denkmethode bezit.
Beuys verwerpt de autoritaire positie van de wetenschap ten voordele van kunst
omdat ‘alles’ tenslotte ontsproten is aan elementaire kunst-voorstellingen, d.w.z. dat
al het menselijke, alle wetenschap stamt uit de kunst. Kunst was een volgens
persoonlijke wetten neergezet teken dat magisch werkte en een verbinding met het
transcendente in-
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hield. Het kunstobject was een fetisch die geschikt was om de wereld te kennen en
te begrijpen. De wetenschappelijk-kritische houding van Plato en de analytische leer
der natuur van Aristoteles zijn het startsein voor de bloei van het rationele element.
Weliswaar is deze materialistische wetenschap noodzakelijk geweest om de mens
bewust te maken van zijn ‘vrijheid’ doch tegelijkertijd groeien ratio en intuïtie uit
elkaar. De wetenschap schonk de mens een vorm van vrijheid en verleende hem een
‘denkdiscipline’ waarbij echter alleen het intellect nuttig wordt geacht. Het eenzijdige
van de materialistische wetenschap wil Beuys overwinnen door tot in het mythische
gebied van verdrongen voorstellingen door te dringen. Hij wil het residu dat in het
onderbewustzijn nog ‘rust’ wakker maken, openbaren door er symbolen voor te
scheppen die in hun geaardheid en formulering dikwijls verwijzen naar typen van
kunst uit prehistorische culturen. Het wordt nu ook duidelijk waarom Beuys
‘sjamanisme’, het ‘mythische stamverband’ en ‘totemisme’ herhaaldelijk citeert. Het
moeilijk begrijpbare karakter van zijn objecten is voor Beuys nuttig omdat er op die
manier een aanzet tot denken is. Trouwens ‘met die vaststelling (dat de objecten
esoterisch en ondoordringbaar zijn) voor ogen bemoei ik me ermee een parallelproces
in te leiden. Ik ben steeds bereid met alle mensen over deze dingen en over het
ontstaan ervan te spreken’.

4. J. Beuys, I like America and America likes me, 1974.
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De noodzaak tot een degelijke communicatie ondervond Beuys vooral als leraar aan
de Akademie van Düsseldorf. Beuys beschouwde zichzelf niet uitsluitend als iemand
die ‘beeldhouwers’ moest vormen maar als een missionaris die aan de ontwikkeling
van het bewustzijn sleutelde. Beuys eiste van de pedagoog een totale
verantwoordelijkheid en daarom moest de academie autonoom worden en mag ze
niet gebonden zijn aan het voogdijschap van de staat. Het gaat er bij Beuys vooral
om juiste begrippen door te geven:
‘Men kan dit academisch noemen. Dit soort van scholing bezit direct
verwantschap met de academische naaktstudie die logisch en helder moet
zijn. Dat heeft niets met kunst te maken, maar het handelt over een
voorstadium van de begripsvorming, de discipline’.
Beuys wenst het esthetische te verruimen opdat kunst in alle terreinen van het leven
zou doordringen. De enig juiste consequentie zou zijn dat de mens zonder het artistieke
niet kan leven:
‘Het grote probleem is natuurlijk: Wat baat het beste programma als er
geen leraars zijn die het kunnen realiseren? Maar het proces moet
eenvoudig ingeleid worden, zo intensief en zo ernstig mogelijk... De
studenten die bij mij zijn ontwikkelen tenminste een sensibiliteit voor deze
vragen’.
Niet direct de resultaten interesseren Beuys maar wel het op gang brengen van
processen en dit zonder zijn eigen werk in de klas te infiltreren. Het begrip ‘beeldend’
was irrelevant voor deze visie die aanstuurde op grotere samenhangen:
‘De kunstopvoeder moet zo gevormd zijn dat hij/zij weet hoe zijn/haar
vak met andere samenhangt. In de grond zou het kunstonderricht, ook voor
de leerling, het zwaarste vak moeten zijn. Op dit ogenblik is het nog het
gemakkelijkste vak waarin men kan doen wat men wil. Ik geloof dat de
kinderen de leraar compleet verachten omdat hij te weinig eist... Het
beeldende in zijn huidige betekenis is eenvoudig immoreel, zonder
verantwoording, zonder ethiek... De mens moet juist gevormd en doorkneed
worden... Hij is beeldend, plastisch vormbaar. En door het huidige
vormingsprogramma worden de kinderen meestal vervormd. De kinderen
worden niet plastisch, maar ze blijven onplastisch, niet-levendig. Ze worden
te vroeg oud, vergrijzen, worden bekrompen egoïsten. En uit dit alles
ontstaan onze huidige ontoereikende en immorele verhoudingen’.

Politiek als kunst
Zijn conclusies trekkend uit deze vaststellingen richt Beuys op 22 juni 1967 de
‘Deutsche Studentenpartei als Metapartei’ op. De DSP heeft als doel de mensen tot
geestelijke mondigheid op te voeden en is gericht tegen een materialistische,
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Zone West’ toe om vervolgens de beweging om te dopen tot de ‘Organisatie voor
Directe Democratie door
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Volksstemming’. Met de ODDV reageert Beuys tegen de dictatuur van twee partijen:
‘De spelregels van alle formele of schijnrepublieken, op parlementair
gebied uitgestippeld door de politieke partijen en met het oog op het
legaliseren van het ambtenarenstelsel der partijen derwijze opgevat dat zij
de politieke overmacht van minderheden op volksmeerderheden in de hand
werken (in de DBR in de verhouding van 2 tot 60), bieden aan de kiezers
slechts twee politieke programma's, op papier... Tegenover de beslissingen
van de kapitalistische monetaire wereld en zijn management heeft de wil
van de kiezer geen noemenswaardige invloed meer.’
Nochtans staat er in de wet dat het volk zijn wil verkondigt door verzoekschriften,
volksraadplegingen en verkiezingen. Doch men wil de politieke kring van ingewijden
zo eng mogelijk houden door het volk af te stompen en het onwetend te houden. ‘Zo
bloeien onrecht en willekeur en in dit stelsel is het een vanzelfsprekend gevolg dat
de zwaksten, de armen de hardste en zwaarste lasten moeten torsen’. Tegenover de
invloed van de partijen plaatst Beuys de invloed van het volk dat in een partijenstaat
slechts interessant is als kiezer en belastingbetaler. Beuys eist het recht op om
onverwijld volksvertegenwoordigers af te zetten als ze ongeschikt, onbekwaam of
onwaardig zijn. In het besef dat het volk zijn democratische rechten bij het kiezen
aan de partijen afstaat, wordt gesteld dat het ‘volk’ niet alleen uit partijleden bestaat
maar ook uit partijlozen. Beslissend voor de wetgeving is het souvereine volk, want
het gaat tenslotte om ‘alle mensen’. Op de vijfde Documenta in Kassel 1972 richt
Beuys een informatiebureau in waar hij gedurende 100 dagen met de bezoekers
discussieert en dialogeert. Een gedeelte van deze gesprekken werd gepubliceerd in
het boek Joseph Beuys: Jeder Mensch ein Künstler in 1975. Ondertussen was de
toestand aan de academie van Düsseldorf onhoudbaar geworden. Reeds in de jaren
zestig had het bijna voltallige lerarenkorps een motie van wantrouwen tegen Beuys
ingediend wat tot gevolg had dat Beuys in tegenstelling tot de normale procedure
die voorziet dat men na vijf jaar automatisch benoemd wordt, nooit definitief
aangeworven werd. In 1971 bezet Beuys voor de eerste maal het secretariaat van de
academie om 16 afgewezen studenten toch toe te laten ondanks de numerus clausus.
De actie slaagt volkomen. Het jaar daarop bezet Beuys opnieuw het secretariaat met
54 studenten. Hiervoor wordt hij door Minister van Wetenschappen Rau direct
ontslagen. Rau weigert rechtstreeks met Beuys te onderhandelen omdat hij ‘niet kan
en mag toelaten om tot een mogelijk kunstobject gemaakt te worden’. Beuys zal na
verschillende processen in 1978 uiteindelijk in het gelijk gesteld worden
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door het ‘schenden van de arbeidsovereenkomst door de werkgever’, zonder dat hij
echter zijn plaats terug zal innemen.
In 1973 zal Beuys zijn ‘Organisatie’ terug ombouwen tot een ‘Freie Inter-

5. J. Beuys, Ein Vergleich zweiter Gesellschaftsformen, 1972.
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nationale Hochschule für Kreativität und Interdisziplinäre Forschung’. In een manifest
staat:
‘Creativiteit is niet beperkt tot de personen die een traditionele kunstvorm
beoefenen en zelfs bij kunstenaars is de creativiteit niet beperkt tot het
uitoefenen van de kunst. Elk van ons bezit een creatief potentieel maar
concurrentie en succesagressie versluieren het vaak. De taak van de school
zal zijn dit potentieel op te speuren, het te verkennen en het te
ontwikkelen... Daar waar het kortzichtige standpunt van de specialist het
kunstwerk in scherpe tegenstelling plaatst met elke vorm van arbeid, is
het in feite van beslissend belang de structurele, formele en thematische
problemen van de verschillende werkprocessen voortdurend met elkaar
te vergelijken’.
De school zoekt een creatieve stimulans in vreemdelingen, in minderheden wier
culturele tradities verstikt dreigen te worden door een internationale massa-cultuur.
De school wil een studiecentrum zijn waarin uiteenlopende onderwerpen als
economisch dictatorschap, de functie van het geld, misdadigheid als verlamde
creativiteit, de stagnatie van de verbale uitdrukking (de vervlakking van de taal),
bezoedeling en vernietiging van de natuur, ecologie, militaire dreiging van Oost en
West, enz., behandeld worden via de interdisciplinaire methode, die de nadruk legt
op het solidariteitsbewustzijn. Er wordt geen institutionele grens getrokken tussen
meesters en leerlingen, daar de school steunt op het principe van de onderlinge
beïnvloeding. Ook zal getracht worden om aan te tonen dat kunst en haar disciplines
indruisen tegen ‘wet en orde’. Beuys wil geen politieke of culturele school maar
tracht in de eerste plaats een democratisch potentieel aan te wakkeren:
‘In een wereld waar publiciteit, politieke propaganda, cultuurhandel en
pers hoogtij vieren, is het niet aan de bekenden, maar aan de naamlozen
dat de school een forum wil bieden’.
Beuys zal op de zesde Documenta in 1977 een reeks workshops van de Free
International University dirigeren.

Beuys en Rudolf Steiner
De oorsprong van al deze alternatieven moet niet alleen gezocht worden in Beuys
zelf, in diens strijdvaardige en onderzoekende geest, doch er zou waarschijnlijk een
aparte studie kunnen geschreven worden over de relatie Beuys - Rudolf Steiner. Het
is bekend dat Steiners voordracht ‘Ueber die Bienen’ van 1923 Beuys sterk heeft
geïnspireerd bij het ontwikkelen van het warmte-principe, de polaire tegenstelling
tussen amorf en kristallijn, de was van de bij als een geestelijk-plastisch element dat
Beuys
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ertoe aanzette om vet te gebruiken. Ook de idee van de ‘Soziale Plastik’ werd in deze
voordracht aangeroerd. Zo droomde Steiner er van een geesteswetenschap te creëren
met de strenge methoden van de natuurwetenschap. In zijn ‘Filosofie der Vrijheid’
van 1894 beweert Steiner dat de zintuiglijke wereld een schijnwereld blijft zolang
ze niet door het ‘denkend bewustzijn’ doordrongen is. Steiner verheft zich tegen het
dogma van de principiële begrenzing van de menselijke kennis en spreekt over ‘das
sinnlichkeitsfreie Denken’ dat de werkelijkheid als geestelijk definieert. Steiner
definieert ‘vrijheid’ als de mogelijkheid om de aan de basis liggende voorstellingen
van onze handelingen door een ‘morele fantasie’ zelf te bepalen. Mensen die vrij
zijn, zijn dan ook ‘produktief’. Er kan gewezen worden op Steiners aandacht voor
de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens, op Steiners West-Oost aforismen waarin
hij zegt dat de Westerse mens overal bewijzen nodig heeft terwijl de Oosterse mens
geen gevoel voor bewijzen bezit en op Steiners poging om de Westerse mens ook
de kennis van ‘hogere werelden’ te schenken. Op het gebied van de kunst is het
trouwens bewezen dat Steiner op Kandinsky en Von Jawlensky een grote indruk
maakte door de kunstenaar als een ‘Geistsucher’ te beschouwen. En hoeft het nog
gezegd dat de taalkunstenaar Steiner met zijn ‘Sprachgestaltung’, ‘Eurythmie’ (een
soort therapeutische bewegingskunst) en ‘Waldorfschul-Pädagogik’ (waarin het
artistieke in alle vakken aanwezig moest zijn) in Beuys een eminente leerling zou
gezien hebben! De ‘Organisatie voor Directe Democratie door Volksstemming’ is
trouwens geïnspireerd door de ‘Dreigliederungs-Bewegung’ (1918-1921) van Steiner.
Het sociale leven kon slechts gezond worden als het in drie geledingen verdeeld
werd: staat, economie en geestesleven. De waardigheid van de arbeidende mens
mocht niet aangetast worden en daarom eiste Steiner ‘Freiheit im Geiste, Gleichheit
vor dem Recht, Brüderlichkeit in der Wirtschaft’ waarmee hij de idealen van de
Franse revolutie nieuw leven inblies. Steiner spreekt net als Beuys over de verruimde
kennis en ontoereikende begrippen, die de hulpeloosheid van de mens in magische
gebieden slechts bestendigen.
Zijn de activiteiten van Beuys doordrongen van zijn plastische theorie dan mag
toch niet uit het oog verloren worden dat Beuys voor alles een aantal merkwaardige
environments gecreëerd heeft. De ‘Raumplastik’ die op de vierde Documenta getoond
werd behelsde naast een aantal relicten van acties ook nog ‘Fond II’ die uit met koper
overtrokken tafels bestaat en een stel batterijen. Beuys verwijst naar natuurkundige
en alchimistische processen om een kettingreactie van associaties mogelijk te maken.
Het environment ‘Voglie vedere i miei montagni’ (Ik zou mijn bergen willen
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zien) van 1971 is homogener van aard. Men ziet een aantal voorwerpen (kleerkast,
houten kist, een krukje met een ronde spiegel erop, houten ledikant) die op koperen
platen geplaatst staan en onderling met smallere koperen stroken aan elkaar verbonden
zijn. Midden in de kamer hangt vlak boven de grond een fel brandende lamp. Beuys
gebruikt de voorwerpen in overdrachtelijke zin (kast = gletsjer, bed = dal, kist = rots)
doch doelt duidelijk op de persoonlijke geestelijke horizon van het ‘Lebensraum’.
Het werk is een reflectie op de eigen biografie en toont het synchrone verloop van
leven en werk, in een fluctuerende, symboolgeladen context.
Op de Biënnale van Venetië in 1976 toont Beuys een ‘Strassenbahnhaltstelle’
(Tram-Stop) waarbij centraal een monument uit gietijzer staat; uit de loop van een
oud kanon komt de expressieve kop van een man. Daarnaast staan vier gietijzeren
vormen en een berg aarde en steengruis. Links van dit monument ligt een tramspoor
in de bodem ingewerkt terwijl achter in de zaal een diepe boorschacht met een soort
ijzeren antenne zichtbaar is. Beuys beschrijft drie richtingen die in relatie staan tot
lucht, aarde en water. Het monument herinnert aan de tramhalte in Kleve

6. Joseph Beuys, 303 × 410 Horse, 1957.
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waarbij Beuys als kind vooral de tegenstelling tussen een echt bestaand verroest
standbeeld en de glimmende, gepolijste tramsporen zag.
Tenslotte is de ingenieuze ‘Honigpumpe’ van de Documenta 6 in 1977 een synthese
van Beuys interpretatie van de sociale plastiek. Doorheen een dunne transparante
darm wordt honing gestuwd. De darm overspant heel de ruimte van de Free
International University en leidt de honing in een gesloten circuit boven de hoofden
van de mensen. De bij is voor Beuys belangrijk voor haar warmte-karakter, voor
haar status als zonnedier. Verder is de bijenkorf een oeroude cultuurvorm waarin
men zichzelf terugdringt ten voordele van de gemeenschap. Beuys drijft de analogie
verder door de toekomst voor te stellen als een noodzakelijke ‘sociale - warmte sculptuur’. De honing die beweegt wordt symbool voor creatief denken. De
bijenrepubliek is de archetypische vorm van het socialisme. Net zoals de
‘Eurasienstab’ is de ‘Honigpumpe’ een van Beuys meest geslaagde en best
functionerende organisch, plastische beelden die het filosofisch-meditatief karakter
van dit oeuvre klaar omschrijft.

De tekeningen
De meermaals apart tentoongestelde tekeningen van Joseph Beuys behoren tot de
totaliteit van het complexe oeuvre. De tekeningen zijn schetsen voor plastisch werk
en acties, commentaar op specifieke problemen van de sociale plastiek en vooral het
‘neerschrijven’ van gedachten en ideeën. Ze handelen over geografische, fysische,
psychische, cultuur-historische vragen die opgelost dienen te worden en in verhouding
tot de mens moeten gedacht worden. Vele bladen tonen de mens in een mythische
samenhang door de geheimzinnige symboolgeladen handelingen. Binnen het thema
mens wordt bij voorkeur de vrouw behandeld. Verscheidene thema's stammen uit
de biologie, zoölogie en natuurwetenschappen. Sommige behandelen de ‘vethoek’
als plastisch vraagstuk. Beuys definieert tekenen als een direct teken-spoor van een
impuls die denkend, vormzoekend of motorisch is. Een complexe mengeling van
atavisme en futurologie kenmerkt de inhoud van de tekeningen.
Tekenen is dus het ‘noteren’ van ideeën en beelden die niet zuiver ‘harmonisch’
dienen te functioneren. Daarom dragen vele bladen geen titel; het zijn nl.
werkdocumenten die een voorbereiding zijn. De uitdrukkingskracht staat centraal
en de rest doet niet ter zake.
Als beelddrager gebruikt Beuys alles; briefomslagen, papieren servetten,
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bruin inpakpapier, karton, rekeningen, officiële formulieren, gelijnd papier, transparant
papier, gewoon schrijfpapier. Soms voegt hij vreemde stukjes papier toe aan het
oorspronkelijke blad. Af en toe gebruikt hij ook wel eens echt tekenpapier. Aan de
rand van de papieren bemerkt men dikwijls dat ze spontaan uit een boek werden
gescheurd of voor de efficiëntie ingescheurd werden.
Centraal staan in de tekeningen visies over anatomie, groei, evolutie,
droomvisioenen, archetypische voorstellingen, oer-motieven van de zwangere vrouw,
dier, kind, dood en reïncarnatie. Opvallend is de tendens om slechts het essentiële
van een gestalte of gedachte te registreren. Dikwijls zijn de figuren skeletachtig
aangeduid. Schedels, beenderen en andere fragmenten van lichamen functioneren
als symbolen van vergankelijkheid die in het dagelijks leven geïntegreerd worden.
De meeste tekeningen van Beuys stralen een ietwat zwaarmoedige stemming uit: ze
tonen het lijden als een schaduwzijde waar men doorheen moet om tot een bevrijdende
geestesverruiming te komen (bemerk de verwantschap met de ‘Christologie’ van
Rudolf Steiner). Beuys situeert de mens in een mythische context die in feite als een
‘nulpunt’, als een begin ervaren wordt. Hier worden de tekeningen de sensibele
partituren van het ganse oeuvre. Trouwens, reeds in de jaren vijftig ontmoet men in
de tekeningen de kernmotieven van de latere acties en plastieken.
Beuys heeft met een verbluffende finesse dieren getekend en gekarakteriseerd. In
dieren als de haas (een steppe-dier dat naast het bewegingsprincipe ook symbool is
van wedergeboorte en reïncarnatie, het contact met de aarde en de ganse geschiedenis
van Eurasia, eland en schaap (allebei geïntegreerd in de kudde waarvan Beuys zei
dat hij zich als kind in een kudde dieren kon inleven), het hert (vooral het dode of
gewonde hert als symbool van de verkeerd begrepen Christus en eveneens een
kuddedier), de zwaan (de lokale mythologie van Kleve met zijn ‘Zwanenburcht’ en
de zwaan als een vogel die de dood kan voorspellen met zijn ‘zwanenzang’), de bij
(als een warmte-element dat van een amorf tot een kristallijn principe voert en in die
zin een directe aanzet is voor de vethoeken van Beuys) ziet Beuys een onaangetast,
oorspronkelijk bestaan dat zich als uitgesproken ‘nomadisch’, zwervend karakteriseert.
Stilistisch worden de tekeningen gekenmerkt door een zelfstandige, zachte,
woekerende lijn die het wezenlijke noteert maar tevens de indruk wekt van vluchtig,
voorlopig en onaf te zijn. Aquarel, gouache, olieverf, hazenbloed, chocolade, thee
en potloden van verschillend vetgehalte worden naast en door elkaar gebruikt. In de
materie en de lijnen wordt de uiterste concentratie van de tekenaar zichtbaar. De
vloeiende soms nuk-
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kige lijnen wriemelen over het papier als geleidende zenuwbanen die een aanstoot
zijn tot de organische metamorfose van irrationele en pre-rationele doorleefde beelden.
De totaal-kunstenaar Joseph Beuys heeft op een chaotisch-produktieve wijze
getracht een verstard, elitair kunstbegrip nieuw leven in te blazen door elke
conventionele grens te laten springen. Dat Beuys ondanks alles toch zelf een ‘mythe’
geworden is en een tijd lang als absolute ‘avant-garde’ erkend werd, ligt waarschijnlijk
in de overeenkomst tussen zijn denkcategorieën en de burgerlijke ideologie waarin
gesteld wordt dat het ‘humane’ alleen nog maar te vinden is in het culturele en b.v.
niet in het economische. Beuys verklaart alles wat hij doet en zegt tot een sociale
plastiek omdat hij het verruimde kunstbegrip in alles ziet doordringen. Of dit voor
anderen dan ook nog als kunst kan geïdentificeerd worden en dus nog met kunst te
maken heeft, is voor Beuys geen essentiële vraag. De belangrijkheid van zijn
wereldbeeld weet Beuys te verdedigen door zijn imponerende, strijdvaardige,
energetische persoonlijkheid en zijn door het Duits idealisme geschoolde geest. Zijn
fysieke verschijning - het bleke, gemerkte gelaat en attributen zoals het vliegeniersjasje
en de vilten hoed - bezit ongetwijfeld een vorm van charisma dat gedeeltelijk
verantwoordelijk is voor zijn succes.
Nochtans zullen logische geesten zich niet thuis voelen in dit labyrint van te
verruimen begrippen, die door de taalacrobaat Beuys als noodzakelijk vaag en niet
te begrenzen voorgesteld worden. Ook de anarchistische inspiratie van Beuys en zijn
nogal paradoxale beslissing om toch de weg doorheen de instellingen te volgen om
van binnenuit iets te veranderen, klinkt als een ongerijmdheid. Met de eis naar
maatschappelijke ‘directheid’ zoals die in kleine sociale groepen waarneembaar is,
heeft Beuys volgens sommige auteurs zelfs het etiket van ‘regressieve utopist’
verdiend.
Toch staat de gepassioneerde, kritische houding van Beuys en zijn verlangen naar
een absoluut autonome mens borg voor een levendig, procesmatig, de werkelijkheid
doordringend wereldbeeld, dat zijn kracht put uit de gedurfde, adequaat-plastische
vertaling ervan in een reeks obsederende, enigmatische objecten en rituelen. De
symboliek van Beuys kenmerkt zich hierbij in een meerdimensionaliteit en dit door
de ideale vereniging van gelijkenis, metafoor, allegorie en zinspeling.
Het is tenslotte een oeuvre dat zijn oorsprong vindt in het morele en fysieke lijden
van een man, die via een zedelijke verontwaardiging over elke vorm van structureel
en daadwerkelijk geweld tracht uit te stijgen en zoekt naar een algemeen geldend
alternatief.
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Het zand der gramschap:
door de mens geschapen woestijnen
Henk Jans
In ‘De Druiven der Gramschap’ (The Grapes of Wrath) heeft John Steinbeck
een aangrijpend beeld geschetst van de grote exodus uit de beruchte ‘stofkuip’
(dustbowl), die in het begin van de jaren dertig aanzienlijke oppervlakten van
vijf Zuiderse staten - Colorado, Kansas, Nieuw Mexico, Oklahoma en Texas op relatief korte tijd had ingepalmd. De snelle ontaarding van produktief
akkerland tot een alles overrompelende zandwoestijn was beslist niet het eerste
maar misschien wel duidelijkste voorbeeld van ‘antropogene desertificatie’: een
woestijnvorming die uitsluitend te wijten is aan de niet of nauwelijks
beredeneerde ingreep van de mens in een zogeheten seculair - met verloop van
eeuwen geleidelijk gevestigd - natuurlijk evenwicht. De rijke en technologisch
hoog ontwikkelde Verenigde Staten wisten de gevolgen van die ‘ecologische’
ramp (de sinds kort vertrouwde benaming van dergelijke voorvallen) nog
enigermate op te vangen en te keren. Maar in het druk besproken en alweer
haast vergeten geval van de Sahellanden, stortte een arme en technisch
onderontwikkelde samenleving en beschaving volledig in elkaar. En intussen
blijven alarmerende berichten binnenstromen over de ‘onstuitbare’ en meetbare,
jaarlijkse opmars van de woestijn in grote gebieden van Afrika.
Om al die redenen organiseerden de Verenigde Staten in 1977 hun eerste conferentie
over woestijnvorming te Nairobi1. De belangrijkste vraag die daar aan de deskundigen
werd voorgelegd was: in hoeverre is woestijnvorming aan een reële en onvoorzienbare
verslechtering van het klimaat én in hoever aan de soms heel goed bedoelde en zelfs
als onmisbaar ervaren, menselijke activiteit te wijten? Het globale antwoord op die

1

Nadat reeds een belangrijk interdisciplinair symposium te Londen had plaatsgevonden in
1974, Drought in Africa, University of London, bracht Unesco Koerier (Keesing) sept. 1977,
een volledig nummer (nr. 59) over woestijnvorming en -bestrijding, onder de titel ‘De
Woestijn indammen’.
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vraag liet niet de geringste twijfel meer bestaan: de onderzochte recente gevallen
van woestijnvorming zijn (nagenoeg) uitsluitend te wijten aan het onverstandig
ingrijpen van de mens, die dat overigens deed om heel begrijpelijke redenen van
demografische, sociale, economische of politieke aard. Daarmee zijn vanzelfsprekend
de uitermate complexe problemen niet opgelost maar worden zij ten minste juister
gesteld. Wetenschap en techniek alléén kunnen dergelijke rampen niet verhinderen:
in heel wat gevallen hebben zij er zelf toe bijgedragen. Ze kunnen slechts, dank zij
de nieuwe ecologische inzichten, verdere desertificatie helpen voorkomen en zelfs
een aantal woestijngebieden helpen terugwinnen ten behoeve van de mens.

Woestijnvorming in een hoog ontwikkeld land
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw werden de Grote Vlakten in de Zuiderse
staten van de V.S.A. in cultuur gebracht. Men wist heel goed (of kón het althans
weten) dat zij eeuwenlang echt ‘droge’ gebieden waren geweest, met een weliswaar
ononderbroken plantendek van grassoorten die perfect aan het klimaat aangepast
waren. Die gebieden kwamen bijgevolg best in aanmerking voor een extensieve (door
cowboys ‘nomadisch’ bedreven) veeteelt. Rond de jaren 1870 wou men méér uit het
land halen en begon men het in cultuur te brengen. Puur toevallig waren de eerste
jaren na 1870 uitzonderlijk regenrijk. De pas in het land gevestigde boeren
beschouwden die omstandigheden als de normale gang van zaken, al waren er in de
annalen van het gebied en in de overal zichtbare kenmerken van het landschap (zijn
‘geomorfologische’ structuren) getuigen te over die de normale dorheid van het
gebied documenteerden. Een tiental jaren lang leverde de alsmaar intensievere
akkerbouw goede oogsten op, die als de zoveelste overwinning van het menselijk
vernuft op de weerbarstige natuur werden begroet. In de jaren 80 evenwel keerde de
normale droogte terug en veroorzaakte toen reeds een eerste landvlucht.
Zodra de klimaatomstandigheden een beetje gunstiger waren, ging men door met
de akkerbouw. Met wisselend succes haalde men nog het begin van de jaren 1920,
toen een hardnekkige droogtegolf een tweede landvlucht veroorzaakte. Ondanks die
tegenslagen bleef men alle heil verwachten van de voortgezette en uitgebreide
akkerbouw. De hele opzet stortte dan in elkaar vanaf 1932 door de snelle ontwikkeling
van de fameuze dustbowl, die dit keer een derde, ongeziene en paniekerige landvlucht
teweegbracht. De ‘black blizzards’, enorme en dichte stofwolken
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die urenlang het daglicht verduisterden, bedolven op hun weg velden, gereedschappen
en huizen en legden vaak strepen van harde en onvruchtbare ondergrond volledig
bloot. Na felle westerstormen drong de stofsluier op de Atlantische Oceaan door, tot
3.000 km buiten de kust!
De inderhaast opgerichte [1934] Amerikaanse Rijksdienst voor Bodembehoud
kwam vrij vlug tot pijnlijke conclusies en welhaast onmenselijk harde maatregelen.
Men had het daar over de onvermijdelijke, ‘persoonlijke’ offers: vele mensen zouden
moeten verhuizen, een aantal handelszaken zouden failliet gaan, de waarde van de
grond zou fors dalen. De aanbevolen reddingsmaatregel luidde kort en bondig:
onverwijld proberen van het voor kort nog hooggeroemde akkerland opnieuw grasland
te maken! Er werd onmisverstaanbaar gesteld dat alleen die maatregel kon verhinderen
dat immense gebieden voor enig gebruik door de mens voorgoed verloren zouden
gaan.
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De grootscheeps ondernomen en dure reddingsoperatie is ten dele geslaagd. Passende
maatregelen van bodembehoud werden uitgewerkt én opgelegd. Met verloop van
tijd werd het zelfs mogelijk opnieuw óók akkerbouw te bedrijven, met dien verstande
evenwel, dat men dient te weten en aan te nemen dat die vorm van landbouw af en
toe (zoals in de jaren 1952-1953) bijzonder slechte, te droge jaren zàl kennen. Een
aantal eertijds grazige gebieden heeft men evenwel, tot op de dag van vandaag, nooit
kunnen herstellen. Het zijn beruchte badlands gebleven, onbegroeide en vooral aan
winderosie totaal uitgeleverde landstroken2.
Dat met het behoud van grasland in droge gebieden evenmin alles gedaan - of
gered - is, bewees een tweede geval van, op het eerste gezicht minder spectaculaire,
woestijnvorming in de V.S. De Grote Vlakten in het westen van het land waren pas
in de tweede helft van de 19e eeuw op grote schaal voor veeteelt in gebruik genomen.
Ook dit grasland leek aanvankelijk eindeloos en onuitputtelijk. Koeien en schapen
vermenigvuldigden zich echter dermate dat het plantendek, na enkele decennia, niet
langer tegen de overbegrazing bestand was. Rond de vaste drinkplaatsen en weldra
over het hele gebied maakte de droge grassteppe plaats voor ongewenst en onbruikbaar
struikgewas. Alleen de hardere en voor het vee ongenaakbare (doornige) gewassen
hielden stand en breidden zich voortdurend uit. Vooral in het hete zuidwesten was
de ontwikkeling tot een eenvormige struikwoestijn welhaast onomkeerbaar geworden:
in de ergste gevallen was ook in de zogeheten ‘blow outs’ de humuslaag tussen de
struiken weggewaaid en bleef alleen de kale ondergrond over. Zelfs het verbod van
alle veeteelt betekende nog niet ipso facto het herstel van het grasland: een door
struikgewas volkomen bedorven grasland in Nieuw Mexico werd bij wijze van proef
afgeschermd, maar na twintig jaar was daar nauwelijks enige verbetering te bespeuren.
Tussen de jaren 1910 en 1920 drong het tot iedereen door dat de droge grassteppen
van weleer bezig waren in onbruikbare struikwoestijnen te veranderen. Ook in dit
geval greep de overheid in met ongemeen drastische maatregelen. Heel het
veehouderijbedrijf werd grondig herzien en aan beperkende maatregelen onderworpen.
Die behelsden o.m.: het lastige en kostelijke opnieuw inzaaien van weidegrond (met
o.a. de oorspronkelijke grassoorten die men vaak door zogenaamd betere maar minder
tegen het klimaat opgewassen soorten had willen vervangen), het verplichte
afwisselend én uitgesteld grazen, en vooral de beperking van de

2

Cfr. Harold Ernest Dregne, Het zand der gramschap, in Unesco Koerier, sept. 1977, pp.
15-17; Dregne is ook de auteur van Arid Lands in Transition.
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toegelaten grootte van de veestapel. Al brengen de steppen thans minder voort dan
ten tijde van de enkele decennia durende roofbouw, een geringere maar continue
produktie lijkt nu verzekerd en veilig gesteld te zijn3.

Klimaat en natuurlijk plantendek in de Sahel
Ook in het geval van de recente Sahel-catastrofe gewaagde men aanvankelijk van
een onvoorzienbare, volkomen abnormale droogte, die aan de macht - en de schuld
- van de mens ontsnapte. Het naar aanleiding van de ramp verrichte onderzoek toonde
echter overduidelijk aan dat de aard en vooral de omvang van de catastrofe, ook in
dit geval, bijna uitsluitend te wijten waren aan de soms goed bedoelde,
voor-de-hand-liggende en zelfs humanitair geïnspireerde ingrepen van de mens in
een niet alleen natuurlijke maar evenzeer culturele en economische huishouding
waarvan men zich de complexiteit nauwelijks bewust was geweest4.
Dat de droogtegolf van de jaren 1969 tot 1973 een voor de Sahel volkomen uniek
en abnormaal verschijnsel zou zijn geweest, klopt gewoon niet met de bekende feiten.
Zowel voor als tijdens het Franse koloniale bewind had men met dergelijke
onregelmatig terugkerende periodes af te rekenen, die in de traditie van de Toearegs
veelzeggende en tragisch namen hebben gekregen. Van vóór het koloniaal tijdperk
herinneren zij zich het jaar van ize nere (verkoop je kinderen), van gaasi borgo (je
stampt in een lege kalebas), van jollo moroe (je kan je álleen nog op je mat neervlijen).
Nadien was er in 1913 het jaar van de grande beri (de uitpuilende borstkas), in
1931-1932 het jaar van doo ise jire (van de sprinkhaanlarven), in 1942 van de wande
waasu (laat je vrouw in de steek)5. Fanatieke ecologisten hangen vaak een al te
idyllisch beeld op van het zogenaamd natuurlijk maar vaker onmenselijk wreed
evenwicht, dat dan uitsluitend door tussenkomst van de Westerse mens onherroepelijk
verstoord zou zijn.
Dat neemt echter niet weg dat de jongste Sahel-catastrofe qua omvang én gevolgen
inderdaad uniek en abnormaal groot is geweest. Men diende zich dan ook af te vragen
waarom de laatste van die niet abnormale droogtegolven dit keer, naar het zich laat
aanzien, een onomkeerbare

3
4

5

Cfr. H.E. Dregne, o.c., p. 17.
Bijzonder rijk aan informatie is Albert Stol, Schijn en werkelijkheid in de Sahel (Agathon,
Bussum, 1975, 175 pp.); in mei 1975 wijdde ook de Unesco Koerier een volledig nummer
(nr. 30) aan Sahel, een verloren land?
Vermeld in André Satifou, Crise alimentaire au Niger: les leçons du passé, Formation pour
l'environnement, Niamey, 1974.
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ramp heeft teweeggebracht. Hoe wist men vroeger blijkbaar wel, met minder verlies
aan mensen en vee, die uiterst kritsiche periodes te overbruggen? Het globale
antwoord op die vraag liegt er niet om: om te beginnen waren er vroeger in dat gebied
veel minder mensen en stuks vee; vervolgens had de bevolking aldaar een ver
doorgedreven zowel economisch als sociaal systeem ontwikkeld, dat een nagenoeg
optimaal gebruik van alle ressources toeliet, zonder dat de bodem ooit volledig werd
uitgeput óf een eventueel herstel ervan, na een uitzonderlijke droogte, definitief
onmogelijk was gemaakt6.
De beschrijving van dat systeem veronderstelt enig inzicht in de geografische en
klimatologische context. In de eigenlijke Sahara valt geen of uiterst weinig (en
onregelmatig) regen: daar is de plantengroei (en menselijk overleven) alleen mogelijk
in de schaarse oasen en de af en toe water verzamelende wadi's. Ten zuiden van die
zandwoestijn kan men, naar de evenaar toe, drie min of meer parallelle gordels
onderscheiden, waarvan de eerste nog twee zones omvat. De eerste zone is de
regenwoestijn met een gemiddelde jaarlijkse regenval van 10 tot 20 cm; de tweede
is de halfwoestijn met een gemiddelde regenval tussen de 20 en de 50 cm. Die
gemiddelden dient men zó te verstaan dat het sommige jaren helemaal niet regent
en dat de regen, wanneer hij valt, seizoengebonden is (tussen mei en oktober valt).
De natuurlijke begroeiing van beide zones vormt de eerste gordel van de
halfwoestijnsteppe: ze bestaat uit taai, tegen droogte bijzonder gehard steppegras en
verspreid voorkomende, overwegend doornige struiken (acacia's) en/of andere, zelfs
tegen een eventuele brousse-brand opgewassen boomsoorten. In die gordel werd al
eeuwenlang een uitgesproken nomadische veeteelt en een heel bijzondere vorm van
landbouw bedreven (waarop wij verder terugkomen). De tweede gordel met een
regelmatiger en gemiddelde, jaarlijkse regenval van 50 tot 70 cm en méér, is de
beboste savanne met een, ook onder en tussen de bomen en boomgroepen doorlopend,
continu plantendek. In die gordel is al een heel wat intensievere landbouw en
‘sedentaire’ veehouderij mogelijk. Die gordel gaat geleidelijk over in die van het
regenrijke (tot 2 m en méér) en vruchtbare tropische regenwoud. (Tussen haakjes:
vanuit klimatologisch en agronomisch standpunt uit bekeken is een verschijnsel als
‘hongersnood in Zaïre’ een puur schandaal).
Tussen de hier grof geschetste gordels bestaan natuurlijk min of meer vloeiende
of grillige overgangen. De eigenlijke Sahel, het in figuur 1 grijze

6

Wij danken die inzichten vooral aan Jeremy Swift, antropoloog en landbouwdeskundige, op
het Londen-symposium, cfr. A. Stol, o.c., pp. 36-41.
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gebied, omvat de halfwoestijnsteppe tot aan de noordelijke rand van de beboste
savanne. Dit gebied is 75 maal zo groot als Vlaanderen en Nederland samen. De
kaart toont ook duidelijk hoeveel sinds 1960 onafhankelijke landen bij het
Sahelprobleem betrokken zijn.

figuur 1
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Overlevingspatronen in de Sahel
Ruim twintig eeuwen lang hebben Berberstammen, die zichzelf Imahagh, krijgers
noemen, maar ons beter bekend zijn onder hun Arabische naam Toearegs, zich in
stand weten te houden in de Sahara en de aangrenzende halfwoestijn. Die unieke
prestatie steunde op een complex netwerk van middelen tot overleving, die wij in
zeven punten kunnen onderbrengen7. De grondslag van hun bestaan was de veeteelt:
de vernuftig gevarieerde samenstelling van de kudden liet een optimaal gebruik van
alle vegetatievormen toe. Dromedarissen (meestal minder nauwkeurig ‘kamelen’
geheten) kunnen lange tijd zonder water en eten zelfs doornige gewassen; geiten en
schapen hebben weinig water nodig en vergenoegen zich met planten die door de
grote runderen versmaad worden; koeien en ossen tenslotte hebben behoorlijk grasland
en niet te veraf gelegen drinkplaatsen nodig. De Toearegs speelden bovendien handig
in op de verschillende drachtperioden van kamelen, koeien en geiten en zorgden voor
een dusdanige spreiding van het werpen der jongen dat ze in alle seizoenen over een
voldoende melkproduktie voor eigen gebruik beschikten.
Het tweede middel was de mobiliteit, het uitgesproken nomadisch karakter van
deze veeteelt. De Toearegs waren met hun kudden voortdurend onderweg: de trek
van het vee vond plaats volgens een ingewikkeld systeem dat uitputting van de
weidegronden voorkwam. Iedere stam bezat - gerespecteerde - eigen waterputten en
gronden en volgde een eigen parkoers. De grootste tijd hield men zich in de minder
droge zuidelijke gebieden op, maar men trok mee met de verschuiving van het
regenfront naar de voor het vee onontbeerlijke zouthoudende weidegronden in het
noorden.
Een derde middel was het opslaan van buffervoorraden om de moeilijke periodes
te overbruggen. Omdat melk en zelfs kaas moeilijk te bewaren zijn, bestond die
voorzorg vooral hierin, dat men in gunstige periodes de veestapel uitbreidde en nadien
het grootste deel daarvan verkocht om graan en ander voedsel van de
landbouwbevolking te kopen.
Het vierde middel was een primitief verzekeringssysteem dat de Toearegs onder
elkaar hadden uitgewerkt. In ‘goede’ tijden leenden de rijkeren

7

De Toearegs, die nog in vele stammen onderverdeeld zijn, zijn niet de enige
veehouders-nomaden van de Sahel. Naast de eveneens ‘strijdbare’ Toeboe van Tsjaad, zijn
er nog de ‘vreedzamer’ herdersvolkeren van de ‘Mauri’ of Moren (in Mauretanië) en de Peul
of Foelbe (hoofdzakelijk in Senegal en Mali). De hier beschreven overlevingspatronen van
de Toearegs gelden mutatis mutandis voor alle nomaden-volkeren die in de Sahel in
verdrukking geraakt zijn.
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dieren uit aan de armeren, of gaven ze ook gewoon weg. De tegenprestaties die in
geval van ‘lening’ werden verlangd waren van verschillende aard en konden vaak
vele jaren uitgesteld worden. Een aantal van die transacties golden als hoog
aangeschreven morele plichten van onderlinge solidariteit8.
Het vijfde middel was de ‘fall-back’ mogelijkheid in tijden van grote schaarste:
ten dele jacht op wilde dieren en ten dele kennis en gebruik van wilde zaden en
planten, die men in normale tijden ongemoeid liet.
Het zesde middel had te maken met de bijna exclusieve vertrouwdheid van de
Toearegs met - en hun hegemonie in - de Saharawoestijn. Daardoor bezaten zij een
soort monopolie van de karavaanhandel. Gebruik makend van de prijsverschillen
voor vee, zout, dadels, tabak, suiker en gedroogd vlees tussen het noorden en het
zuiden van de Sahara wisten zij met hun karavaanhandel een inkomen te verwerven,
dat hen in staat stelde voedsel te kopen of, na een droogteperiode, de geslonken
veestapel weer op peil te brengen.
Het zevende en meest betwiste middel, de ultieme strategie om de geleden verliezen
te herstellen, waren de terecht beruchte en gevreesde rezzoe of razzia's, regelrechte
plundertochten tegen vreemde karavanen ondernomen, of roof van voedsel, vee en
slaven onder de zuidelijke neger-landbouwers. Omdat de Toearegs zich op de eerste
plaats krijgers achtten en dan pas herders en handelaars, werd de rezzoe verheven
tot een integraal onderdeel van hun overlevingseconomie. Hun eeuwenoud militair
overwicht en de razzia's hebben hen natuurlijk allesbehalve geliefd gemaakt bij de
rest van de bevolking, die het grotendeels voor het zeggen zou krijgen, toen het
Franse koloniale bewind door onafhankelijke staten werd afgelost.
In de halfwoestijnsteppe werd echter ook al eeuwenlang een goed aangepaste vorm
van landbouw gebruikt. Het best bekend is de terecht geroemde acaciagierst kringloop
in de ‘gordel van de Arabische gom’, de gebieden met een gemiddelde regenval
tussen 25 en 45 cm per jaar. Zodra de regenval gunstig was begon men met het eerste
stadium van de akkerbouw: het aanwezige acaciastruikgewas werd weggebrand en,
naargelang de omstandigheden, werd 4 tot 10 jaar lang ducho (pennisetum tryphidum)
en gierst (sorghum vulgare) verbouwd. Zodra die grond uitgeput raakte, liet men
hem braakliggen: daarmee begon het tweede stadium van de begroeiing: acacia
Senegal, acacia seyal en begeleidende gras-

8

Voor meer details cfr. A. Stol, o.c., p. 39; (bij de Peul) Unesco Koerier, mei 1975, p. 15.
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soorten palmden de verlaten akkers in. Na 8 tot 10 jaar waren die acacia's voldoende
ontwikkeld om de gom in te leveren: in het derde stadium van de boomgaard werd
6 tot 10 jaar lang de gom afgetapt en verkocht. Dan begon het vierde stadium van
de verwildering: de acacia's begonnen af te sterven, maar hun omgevallen doornige
stammen en takken hielden de grazende dieren op afstand, zodat hoog en dik gras
kon opschieten, tot de bodem weer rijk genoeg was om de kringloop te herbeginnen
met het stadium van de akkerbouw. Een bijkomende activiteit en verdienste was de
houtskoolbranding in een gebied waar hout de enige brandstof was (en nog steeds
is)9.
Volledigheids- een eerlijkheidshalve dient nog te worden gezegd dat de ‘natuurlijke’
selectie door ziekten, honger en chronische ondervoeding de toename van de
bevolking (zowel nomaden als landbouwers) en van het vee wezenlijk afremde.

Versnelde ineenstorting van een overlevingseconomie
De Toearegs waren de laatste Afrikanen die in het begin van deze eeuw door de
Franse militaire macht definitief op de knieën werden gedwongen. Het is vooral in
de strijd tegen de Toearegs dat het vreemdelingenlegioen zijn legendarische en
mythische roem heeft verworven, die in heel Frankrijk nagenoeg onverdeelde bijval
en bewondering genoot. Na de laatste gezamenlijke opstand van de Toearegs in
1916-1917 duurde het nog tot in de jaren dertig vóór zij helemaal bedwongen waren
(hun laatste bolwerk, de oase Tindoef viel in 1934).
De nederlaag van de Toearegs heeft voor hun overlevingseconomie verreikende
gevolgen gehad, die binnen de vijftig jaar geleid hebben tot de volledige ineenstorting
ervan én tot de zogenaamde opmars van de Sahara in zuidelijke richting. Om het
complexe netwerk van oorzaken en gevolgen te ontwarren zullen wij de boven
aangehaalde (zeven) overlevingsmiddelen in omgekeerde volgorde behandelen.
Om heel begrijpelijke redenen konden het koloniaal bewind noch nadien de
post-koloniale regeringen de razzia's dulden. De aanleg van behoorlijke woestijnpistes
en het gebruik van moderne transportmiddelen schakelde met verloop van tijd ook
de traditionele karavaanhandel uit. Het terugvallen op de jacht in tijden van nood
werd eveneens onmogelijk gemaakt

9

Acacia-gierst kringloop, cfr. Mohammed Al-Kassas, Woestijnvorming door de mens, in
Unesco Koerier, sept. 77, pp. 4-6.
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door de moderne safari's vanuit rijdende auto's, die het steppewild letterlijk
gedecimeerd hebben. De door de nomaden uitgewerkte verzekeringssystemen van
onderlinge bijstand werden brutaal afgebroken: de stammenverenigingen werden
door de koloniale overheid van meet af aan ontbonden en de traditionele trekroutes
grondig verstoord door de volkomen kunstmatige grenzen, die de staten, binnen die
grenzen opgericht, nog jaloerser gingen bewaken. Daarmee waren al de laatste vier
(van de boven besproken) overlevingsmiddelen uitgeschakeld of ontregeld. De eerste
drie middelen - gevarieerd en nomadisch bedreven veeteelt, met een afwisseling van
vermeerdering en vermindering (verkoop) van de veestapel volgens de seizoenen zijn in een uitzichtloze impasse terechtgekomen om vnl. twee redenen: de door de
Franse koloniale overheid opgelegde landbouwpolitiek én de veelal goed bedoelde
maar veel te eenzijdige technische hulpverlening.
Traditioneel bestond de landbouw vooral uit de verbouw van voedingsgewassen
(en katoen b.v.) voor eigen gebruik, met hier en daar wat ‘geld’gewassen om het
inkomen te vergroten. Het Franse koloniale bewind zou echter vanaf het einde van
de 19e eeuw met alle macht de verbouw stimuleren of opleggen van exportgewassen
zoals aardnoten(olie), katoen, koffie en cacao10.
Ter illustratie geven wij enkele feiten en cijfers over het ‘rijkste’ en
‘armste’ Sahelland, Senegal en Tsjaad. De Franse overheid gebruikte het
middel van de belastingdruk (in Senegal vanaf 1885 voor de verbouw van
de aardnoten) of van naakte dwang (in Tsjaad vanaf 1929 voor de verbouw
van katoen). In Senegal steeg de aardnotenproduktie van 45.000 ton in
1885, tot 500.000 ton in 1936 en het recordcijfer van meer dan een miljoen
ton in 1965. In Tsjaad steeg de katoenproduktie van 17 ton in 1929, tot
het record van 148.815 ton in 1969. In 1973, het jaar van de hongersnood
in de Sahel, bedroeg de aardnotenproduktie in Senegal nog 800.000 ton,
maar was, volgens schattingen van de EEG, de voedselproduktie voor
inlands verbruik van 700.000 ton op 350.000 ton teruggevallen. In datzelfde
jaar bedroeg de katoenproduktie in Tsjaad nog 115.000 ton, terwijl weer
volgens EEG-schattingen, de voedselproduktie van 600.000 ton op 350.000
ton was teruggevallen. Het Midden-Chari gebied van

10

Over de invloed van de koloniale landbouwpolitiek cfr. A. Stol, o.c., pp. 61-79 en Jacques
Bugnicourt (eindredacteur van internationale ploeg onderzoekers), Sahel, in Unesco Koerier,
mei 1975, pp. 10-31.
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Tsjaad, de vruchtbaarste streek met een redelijke regenval, vertoont een
beeld dat typisch is voor vele plaatsen in Afrika: wat een voorraadschuur
voor voedselgewassen had kunnen zijn is een immense zone van
monocultuur (bestemd voor de export) waarin gebrek aan voedsel heerst.
De post-koloniale regeringen hebben de overgeërfde economische
afhankelijkheid van Franse en andere Westerse commerciële en financiële
machten ten dele niet kunnen, ten dele niet durven of willen loslaten. Dat
is enigszins begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat de aardnoten tussen
1960 en 1971 voor gemiddeld 66,8% voor de totale export van Senegal
instonden en dat de bijdrage van het katoen voor Tsjaad, tussen 1960 en
1967, schommelde tussen 62% en 83%. In diezelfde periodes moest
Senegal 33,4% van zijn import aan voedsel besteden en Tsjaad ongeveer
20%11. Is het dan zo te verwonderen dat de sinds 1966 oproerige Toeboes
in het noorden van Tsjaad, de Frolinat-beweging, als een van haar
programmapunten de verbouw van minder katoen en meer
voedingsgewassen verdedigt12?
Wat waren de gevolgen van die landbouwpolitiek op langere termijn? Afgezien
natuurlijk van de razzia's op - of de slavernij van - de landbouwbevolking, had er in
de Sahellanden een vrij behoorlijke symbiose bestaan tussen de nomadische veetelers
en de sedentaire akkerbouwers. Het dwangmatig en grootscheeps karakter van de
verbouw van handelsgewassen, gepaard met de vaak explosieve toename van de
bevolking, dwong de neger-landbouwers massaal alsmaar verder noordwaarts te
trekken, waar zij, aangemoedigd en beschermd door het koloniale en post-koloniale
bewind, aloude weidegronden van de nomaden definitief in beslag namen. Onder de
hun opgelegde economische en demografische druk ontregelden en vernielden zij
niet alleen de boven vermelde economie van de acaciagierst kringloop, maar ontnamen
zij ook aan de nomaden steeds meer van hun beste weidegronden. Zij begonnen
bovendien zelf wat aan veehouderij te doen, wat de afzetmogelijkheden van de
nomaden voor hun vee nog geringer maakte. Lang vóór de grote droogte van 1973
volgden de nomaden met hun kudden een ware slalomroute tussen de bebouwde

11

12

Cfr. A. Stol, Neokolonialisme en economische afhankelijkheid, o.c., pp. 81-97 en
Tsjaad, o.c., pp. 135-147; eveneens Samir Amin, Neo-Colonialism in West Africa,
Penguin African Library, Londen, 1973.
A. Stol, o.c., p. 147.
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velden, op zoek naar steeds verderaf gelegen weidegronden, waarbij ze vaak in de
voor hun kudden zo rampzalige, door de tse-tse vlieg geplaagde savanne belandden,
die ze vroeger heel behoedzaam uit de weg gingen. Wat restte de nomaden nog om
te leven en te overleven? De enige formule, die hun ook met klem door de overheid
en de technische hulpverleners werd voorgehouden, luidde: nog veel meer vee voortaan uw enige substantie - produceren dan voorheen! De nomaden mochten zelfs
op ruime medische, veterinaire en technische hulp rekenen: die bestond echter
uitsluitend uit inentingen van de bevolking, grootscheepse vaccinatieprogramma's
voor het vee en het slaan of boren van alsmaar meer en diepere waterputten. Dat die
nomaden intussen over steeds minder en steeds zwaarder ‘belaste’ weidegrond
beschikten, scheen niemand een zorg te zijn. Zelfs het slaan van nieuwe waterputten
had vaker een averechts effect. Zij verstoorden nóg meer de traditionele en
milieu-sparende, gescheiden trekroutes. En zij verlamden op onheilvolle wijze de
mobiliteit: bij het overvloedig water van diepe boorputten in een voor begrazing
weinig of niet geschikt gebied hielden de nomaden zich zo lang op tot die omgeving
door overbegrazing volledig verwoest was; een andere keer pleisterden zij zo lang
bij een nieuwe drinkplaats dat de verder gelegen traditionele weidegronden pas
werden bezocht als die ondertussen verdord waren en veel minder voedsel opleverden.
Letterlijk ‘roependen in de woestijn’ waren de enkelen die reeds in de jaren vijftig
waarschuwden voor de nakende ineenstorting van dat hele bestel. De nomaden hebben
dan inderdaad, maar hoe noodgedwongen, hun eigen leefmilieu en bestaansgrond
door overbegrazing grotendeels verwoest. Die verwoesting ving begrijpelijkerwijze
aan in de meest noordelijk gelegen zone van de regenarmste gordel. Maar dat is niet
pas sinds 1973 gebeurd! Tussen 1955 en 1975 is de grens tussen zandwoestijn en
steppe met gemiddeld 10 km per jaar naar het zuiden opgeschoven, ‘niet doordat
vruchtbare gronden meedogenloos werden ondergestoven, maar omdat de (van alle
plantendek beroofde) gronden zozeer uitdroogden, dat zij in feite bij het
woestijngebied gingen behoren’13. Naar de, met méér mensen en meer vee op een
zowel in het noorden als in het zuiden steeds smallere strook weidegrond
samengedrongen, ‘domme’ nomaden hebben dan westerse deskundigen en Afrikaanse
regeringsleiders de beschuldigende vinger uitgestoken. Het mikpunt van hun kritiek
was... de geit van de nomaden. Volgens presi-

13

F. Kenneth Hare, Woestijnvorming door het klimaat?, in Unesco Koerier, sept. 1977, p. 7.
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dent Senghor zou het volstaan alle geiten met man en macht voorgoed uit te roeien.
Die kritiek vergat dat de spreekwoordelijke vraatzucht van de geit een gevolg was
van de opgedrongen overbegrazing en de droogte, en niet de oorzaak. Die kritiek
vergat dat de geiten de enige dieren waren die nog niet van honger of dorst waren
omgekomen en dat de nomaden ze zo lang mogelijk behielden, omdat geitemelk het
enige voedsel voor hun kinderen was. Tamara, de leider van de Ihagarran-Toearegs,
verontschuldigde het kappen van het laatste groen in zijn gebied met de dramatische
opmerking: ‘Het ging om de melk voor onze kinderen. Het was alsof wij een deel
van onszelf afkapten, maar de keus kind of boom kan niet anders uitvallen’14.
Zo is het dus tot de ecologische ramp gekomen, waarvoor nu eens uitsluitend het
klimaat, dan weer uitsluitend de nomade verantwoordelijk werd gesteld. Tot op de
dag van vandaag is het ongewis of de verloren

14

A. Stol, o.c., p. 30.
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gebieden nog ten dele gerecupereerd kunnen worden en of de nomaden daar ooit
kunnen terugkeren. In het licht van mijn wellicht wat lang verhaal over de
‘antropogene desertificatie in de Sahel’ lijkt mij de conclusie van de Egyptische
woestijndeskundige Mohammed El-Kassas nauwelijks overdreven: ‘Het oprukken
van de woestijn wordt zonder enige twijfel uitsluitend veroorzaakt door menselijke,
dat wil zeggen economische en politieke druk op de natuur’15.

Woestijnen en droge gebieden op wereldvlak
Mijn Sahelverhaal is wat lang uitgevallen. Maar ik achtte de kennis daarvan
onontbeerlijk om de algemenere en wereldwijde problemen in dit verband beter te
begrijpen. Ik zou die in een viertal conclusies of bedenkingen willen onderbrengen:
1o Het Sahelverhaal bewijst nog maar eens wat voor een complexe, en daarom zo
vaak verwaarloosde wetenschap de ecologie is. Een ecologische diagnose van de
kwaal, die nog zo volledig wil zijn maar zich beperkt tot de klimatologische,
hydrografische, pedologische (bodemkundige) en biologische (met inbegrip van de
demografische druk op het milieu) aspecten, loopt nog veel kans zich met gevolgen
en bij-komende factoren bezig te houden in plaats van met de eigenlijke oorzaken
en wortels van o.m. economische en politieke aard. Een krachtiger pleidooi voor
echt interdisciplinaire kritiek en onderzoek kan men zich nauwelijks voorstellen.
2o Waar op aarde natuurlijke woestijnen en halfwoestijnen voorkomen, dient men
ervan uit te gaan dat het zich daar bevindende dieren- en plantenleven na een
eeuwenlange ontwikkeling en aanpassing in een weliswaar vrij stabiel maar uiterst
kwetsbaar evenwicht bevindt. Vaak zal een vrijwillig beperkte en verstandig beheerde
‘nomadische’ veeteelt de beste en enige manier zijn om die gebieden op continue
wijze ook aan de mens dienstbaar te maken. Dergelijke nomadische veeteelt is dan
geen romantisch heimwee naar het verleden maar de ecologisch en menselijk enig
verantwoorde wijze om met dat soort land om te gaan.
3o Hoe groot de hiermee verbonden problemen zijn blijkt uit de
wereld-droogtekaart die in de jaren zestig in opdracht van de Unesco werd
samengesteld (fig. 2). Alleen de witgebleven gebieden zijn weinig of niet door

15

Mohammed El-Kassas, o.c., p. 6.
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figuur 2
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droogte bedreigd. Alle andere hebben met totale of bedenkelijk grote droogte af te
rekenen. Dat betekent dat ongeveer één derde van het aardoppervlak door droogte
bedreigd wordt en dat grote omzichtigheid is geboden bij alle wijzigingen die men
in die gebieden wenst aan te brengen. Ten onrechte heeft men lange tijd gemeend
dat het ‘vruchtbaar maken van de woestijnen’ uitsluitend een kwestie was van
watertoevoer en bevloeiing. Bevloeiing is erg belangrijk: op dit ogenblik danken
meer dan 160 miljoen hectaren hun (verhoogde) vruchtbaarheid aan bevloeiing. Maar
daarbij zijn eveneens tot voor kort onvermoede en onvoorziene problemen voor de
dag gekomen. Vooreerst dient men zich ervan te vergewissen dat men op langere
termijn over voldoende water beschikt. Bij diepteboringen in woestijnen en droge
gebieden tapt men vaak ‘fossiele’ watervoorraden aan, die vanzelfsprekend in het
thans heersende klimaat nooit aangevuld kunnen worden. Het ware dan onbezonnen
woestijn-nederzettingen op te richten en de vermenigvuldiging van mensen en dieren
aan te moedigen, om dan ‘plots’, na tien of pas vijftig jaar, te merken dat het water
opgebruikt is. Dan zou weer eens een grootscheepse evacuatie geboden zijn met alle
daaraan verbonden menselijke ellende. Al te vaak roept men in dit verband het
voorbeeld in van Israël dat wel in staat is gebleken de ‘woestijn te doen bloeien’.
Zonder iets te willen afdingen van die opmerkelijke prestatie, dient zij toch terdege
gerelativeerd te worden: de Israëli's benutten zeer vernuftig maar maximaal het
beschikbare water van het hele Jordaanbekken om in een uiterst klein randgebied
van de enorme woestijnen van het Arabische schiereiland de vruchtbaarheid te
herstellen, die daar 2.000 jaar geleden nog normaal was, vóór onverstandige roofbouw
door de mens die grotendeels had verwoest16.
Een tweede beperking van de bevloeiingsstrategie betreft de kwaliteit van het
water. Zout water dat men in heel wat diepteboringen aantreft, is vanzelfsprekend
onbruikbaar. Maar in hele gebieden heeft men eveneens een toenemende verzilting
van zowel het bevloeiingswater als de bevloeide bodems vastgesteld. In sommige
gevallen verdamt het door stuwdammen opgehouden water zozeer dat het te zilt
wordt voor de bevloeiing. Door

16

Mekorot, de nationale watermaatschappij van Israël, signaleert sinds kort ernstige
verziltingsverschijnselen. Ze bezit het exclusieve exploitatierecht op de grondwaterreserves
van de bezette Jordaanoever, waaruit nu al ongeveer 620 miljoen m3 per jaar wordt opgepompt.
Sinds 1967 bestaan ‘geheime’ plannen om het water van de Litani-rivier in Zuid-Libanon
met behulp van kanalen naar het Israëlisch grondgebied af te leiden. (Cfr. De Financieel
Ekonomische Tijd, 31 oktober 1979, p. 4.)
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afdamming en regulatie van de Coloradorivier wist het Imperial Valley-project in
Zuid-Californië van 250.000 hectare dor land voortreffelijk akkerland te maken.
Vanzelfsprekend werden bij voorkeur vlakke gebieden bevloeid; door de slechte
drainage daarvan en door de bevloeiing met geleidelijk (door verdamping) zilter
rivierwater nam het zoutgehalte van de bodem zelf onrustwekkend toe. Die
ontwikkeling werd bestreden met diepere draineringsgreppels en nóg meer
‘spoelwater’. Maar intussen steeg in de benedenloop van de Coloradorivier, waar
men er vroeger geen last van had, het zoutgehalte eveneens, omdat de rivier zilter
werd door haar geringer debiet en het zoutere water dat van de bevloeide gebieden
werd afgevoerd. De technische middelen om daaraan te verhelpen bestaan en behelzen
o.m. het gebruik van nog méér water. De Amerikaanse woestijndeskundige H.E.
Dregne sprak de overtuiging uit dat de toekomst van Imperial Valley eveneens zal
afhangen van prioriteiten van economische en politieke aard: ofwel voldoende
Coloradowater reserveren voor de ontworpen landbouw ofwel tegemoetkomen aan
de nog jaarlijks toenemende ‘dorst’ van de stedelijke consumptie en de industrie17.
In de immense woestijn- en steppegebieden van Midden-Azië met hun koude
winters zijn de verziltingsproblemen iets minder acuut. In een aantal Sovjetrepublieken
werden al met succes grote bevloeiingsprojecten uitgevoerd en staan er nog grotere
op stapel18. Zo kwam er reeds 1.000 km klaar van het Karakoemkanaal dat de
Amoe-Darjarivier (de Oxus uit de Oudheid) met de Kaspische Zee moet verbinden.
Ook de Russische deskundigen dringen aan op omzichtigheid, omdat de mogelijke,
met dergelijke grootscheepse ingrepen verbonden klimaatsveranderingen bijzonder
moeilijk te voorzien zijn. Typisch in deze context was de aanbeveling van Andrei
G. Bannikof: de nu reeds in diepe en bevloeide greppels met succes bedreven
landbouw te beperken tot 20% van het totale oppervlak; de rest moet volgens hem
grasland blijven, waarop zowel tamme als wilde hoefdieren kunnen leven19.
4o Mijn vierde en laatste bedenking brengt ons dichter bij huis. Het grootste deel
van Europa en met name onze gewesten blijken te beschikken over een - voor de
landbouw! - bijzonder gezegend klimaat en vaak zeer geschikte landbouwgronden.
Men mocht verwachten dat wij dus met

17
18

19

H.E. Dregne, o.c., p. 17.
Cfr. A.G. Babaef en N.S. Orlofski, De steppen van Midden-Azië in cultuur gebracht, in
Unesco Koerier, sept. 1977, pp. 18-22; Jerry Pournelle, Waterlopen verleggen, in Unesco
Koerier, maart 1978, pp. 23-24, 31.
Unesco Koerier, sept. 1977, p. 22.
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die gronden behoedzaam zouden omspringen en dat wij ze, in de zogeheten ruimtelijke
ordening, niet systematisch naar de laatste plaats zouden verwijzen. Maar juist dat
blijkt in de praktijk meestal wel het geval (geweest) te zijn. Al te vaak wordt de
indruk gewekt dat wij desnoods àl onze landbouwgrond - van de beste ter wereld kunnen missen, omdat wij er als vanzelfsprekend van uitgaan dat wij mede daardoor
altijd rijk en sterk genoeg zullen zijn om andere, voor altijd armere en zwakkere
landen te verplichten ons kwaliteits-voeding (voor mens en dier) in overvloed en
tegen een schappelijke prijs te blijven verschaffen. De vraag is niet alleen of dat
redelijk maar ook of dat ‘zedelijk’ nog moreel verantwoord is.
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Apocalypse Now
Eric De Kuyper
Eén van de meest spectaculaire scènes uit Apocalypse Now van Francis Ford
Coppola - alle recensenten zijn het er nagenoeg over eens - is de aanval door de
Amerikanen op een Noord-Vietnamees dorp. Aanval uitgevoerd door een zwerm
helicopters, geleid als een choreografie en begeleid door de Walkyre-rit van
Wagner. ‘It scares them...’, zegt de aanvoerder, Colonel Kilgore. De muziek
bereikt hier - zoals trouwens de hele geluidsband - een bijzonder indrukwekkend
effect. Terecht komt de gewone toeschouwer onder de indruk van deze
klankenweelde - verkregen door een verfijnd Dolby-systeem - maar zelfs als hij
aandachtig gekeken heeft naar de credits, zal hij er nauwelijks (want erg klein
gedrukt) de naam van Richard Wagner in hebben aangetroffen. Wél die, in
vetjes gedrukt, van auteurcomponist Francis Ford Coppola, o.m. auteur van
de geluidsband! Met dit voorbeeldje ligt het niet in mijn bedoeling de ene
megalomaan in bescherming te nemen tegen de andere. Maar dit detail maakt
reeds duidelijk, meen ik, waar het in deze film, die reeds zo veel commentaar
heeft opgeleverd en er nog heel wat zal doen ontstaan1, uiteindelijk om te doen
is: naïeve grootheidswaanzin.
Apocalypse Now is een indrukwekkend gevaarte dat op de toeschouwer afkomt
en hem aanvankelijk weinig tijd tot reflectie overlaat; dat gaandeweg echter, door
de redundantie van de spectaculaire effecten en de leegheid van het dramatisch
verloop, tot twijfel aanzet. Terecht, zal men menen: gaat het niet om een
afschuwelijke, mensonterende tragedie van

1

Om de feiten nog maar eens op een rijtje te zetten: F.F. Coppola is bijna vijf jaar bezig
geweest met de film. Het is een vrije adaptatie van een werk van J. Conrad, Heart of Darkness.
De film heeft nagenoeg 32 miljoen dollar gekost; heel het vermogen van Coppola (o.m.
verkregen door Godfather I en II) en zijn produktiefirma werd erin geïnvesteerd. Het draaien
van de film vormt op zichzelf de stof voor een andere film (en was aanleiding voor Mw.
Coppola om er een persoonlijk relaas over te schrijven). Veertien maanden lang werd er in
de Filippijnse jungle gefilmd; de decors werden door een taifoen verwoest; enz.... De montage
duurde ettelijke maanden, de cineast kon niet tot een beslissende conclusie komen. De versie
die in Cannes vertoond werd en er de hoofdprijs wegkaapte, was een ‘voorlopige’...
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deze tijd: die Vietnam-waanzin die de Amerikaanse politiek beheerst heeft in de
jaren zestig? Een trefwoord dat Coppola (en mede-scenarist John Millius) handig
hebben weten te droppen op strategische momenten is ‘horror’. Het gaat om een niet
mis te verstane ‘gruwel’, trefwoord dat de toeschouwers maar ook de meer
intellectuele commentatoren gedwee tot zich hebben genomen2. Weer eens het bewijs
dat bij zo'n film alle subtiele zgn. intellectuele nuances in de receptie-perceptie
gewoon geplet worden onder... ja, waaronder eigenlijk? De overredingsmachinerie.
Die voor eenmaal niet eens uitsluitend aan de begeleidende pers- en reclamecampagne
toegeschreven moet worden, maar even onsubtiel in de film als dusdanig verweven
zit. Wat Norman Mailer ‘self-advertisement’ zou noemen.
Gaat het hier werkelijk om gruwel? Of om de vraag exacter te stellen, gaat het
werkelijk om de oorlog in Vietnam? Het is eigenlijk opvallend dat alle cineasten die
recentelijk een film over dit onderwerp hebben gemaakt - het bekendste voorbeeld
is M. Cimino met zijn flauwe Deer Hunters, maar ook F.F. Coppola zelf - een
bepaalde vorm van kritiek pareerden met het antwoord: ‘mijn film handelt niet in de
eerste plaats over de Vietnamoorlog’3. Wat ze hiermee bedoelen is dat ze meer
ruim-menselijke (ook artistiek-ambitieuze?) bedoelingen hadden. In het geval van
Cimino zijn die ambities nogal mechanistisch en naar mijn gevoel ook ridicuul
uitgevallen. In het geval Coppola zijn ze ‘perverser’ aanwezig, maar daarom niet
subtieler.
De hele narratieve lijn van Apocalypse Now is slechts fragmentarisch gespannen.
Telkens na een spectaculaire scène valt men terug op het hoofdpersonage, Captain
Willard, zogezegd op zoek naar Colonel Kurtz. Zowel het personage als zijn opdracht
kunnen de toeschouwer nauwelijks boeien. Ze krijgen geen consistentie. Als Willard
uiteindelijk stroomopwaarts in Cambodja Kurtz terugvindt als ‘stamhoofd’ en hem,
zoals hem bevolen werd, van kant maakt, blijkt hij in feite een doodgewone killer te
zijn en zijn pseudo-literaire off-screen commentaren die af en toe weer eens
opflakkeren na een bombardement of een actie-tafereel, veranderen

2
3

Zie bijvoorbeeld de weinig geïnspireerde bespreking van Michael Wood: Bangs and Whimpers
in The New York Review of Books, October 11, 1979.
‘...j'apprehendais que le film, une fois fini, ne soit qu'une série d'aventures qui se passe au
Vietnam. La guerre du Vietnam n'était pas une guerre comme les autres, alors je ne voulais
pas que ce film soit un film de guerre comme les autres. Et quand je l'ai terminé, je me suis
rendu compte que le film n'était même pas sur le Vietnam.(...) Le film utilise le Vietnam
comme toile de fond, comme vous pourriez décider de monter une pièce de Shakespeare
dans un certain décor’. Cahiers du Cinéma, juillet-août 1979.
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daar weinig aan. Ook al zou in een andere context zo'n bleke figuur misschien wel
interesseren of op z'n minst de nieuwsgierigheid kunnen wekken (tenslotte zijn heel
wat Graham Greene-personages even bloedloos), hier wordt hij tenietgedaan door
de talrijke spectaculaire momenten die zijn individueel noodlot gewoon overspoelen.
Wat er met de personages in deze film - Willard, Kurtz, Kilgore - gebeurt, is erg
conventioneel, ja zelfs stereotiep. Elk personage krijgt een soort ‘gimmick’ toebedeeld,
zodat de schijn gewekt wordt dat ze in het dramatisch verloop ook nog bestààn.
Willard, zoals reeds vermeld, off-screen literaire bespiegelingen; Kilgore, een
criminele barnum-attitude (de reeds aangehaalde aanval wordt opgezet om een
surf-competitie te organiseren die vlak na uitroeiing van de vijand moet plaatsvinden,
een competitie die je dan niet eens te zien krijgt, zodat die aanleiding des te
conventioneler aandoet)4. En Col. Kurtz? Daar ligt de morele en symbolische
draagwijdte. We naderen langzamerhand het einde van de film en de toeschouwer
dient een ‘les’ mee naar huis te krijgen. Die ligt er zo vingerdik op dat dit hele laatste
gedeelte helemaal niet meer te pruimen valt. De vertolking van Marlon Brando - heel
en al diepzinnig murmelen, zuchten en kermen, platitudes uit de film-dialoog even
gewichtig debiterend als verzen van T.S. Eliot - is monsterachtig en grand-guignolesk.
Men weet hoe intens Coppola met het slot van zijn film verveeld zat (hij heeft er
ettelijke versies voor uitgedacht, gefilmd en in montage en vertoningen uitgeprobeerd):
de film liep uit de hand, zoals hij zelf toegeeft. Dat komt voornamelijk natuurlijk
omdat de film geen narratieve draad heeft.
Dit is het zwakste aspect van Apocalypse Now: van het begin tot het einde eigenlijk
één ‘ter plaatse’; één onsamenhangend frutselen met personages en situaties, waarvan
geen enkel ooit uitgewerkt, laat staan uitgedacht wordt. Eigenaardig genoeg is het
tevens de meest boeiende kant van de film. Het is namelijk doordat het werk op
dramatisch-narratief vlak onbestaand is, dat het mogelijk is dat sommige louter
spectaculaire scènes zo'n intense kracht bezitten. Er zit, middenin Apocalypse Now
een half uur film, een tafereel van destructie, abstract in beeld en geluid, dat
meesterlijk is. Eigenlijk zou men dit eruit moeten kunnen knippen en de rest in de
prullemand gooien. Het gaat om de vernieling van een brug, nachtelijke beelden van
licht en duister, rook en ontploffingen, zich weerspiegelend in

4

In een andere Vietnam-film, veel commerciëler van opzet, The boys from Company C van
S. Furie gaat het om een baseball-competitie. Dramatisch en ideologisch is deze film veel
primitiever, hij weet niet zo goed te kiezen tussen de traditionele oorlogsfilmtraditie en de
ongemakkelijkheid om dat soort films nog te maken. In feite dus veel interessanter dan
Coppola's beschouwingen die er geen zijn.
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water. Dit alles begeleid door een klankpartituur van een ongehoorde weelde. Dit
alles gevolgd door een sequens op een rustig vloeiende stroom, onder de tropische
zon en hitte. Prachtig.
Hier, in zo'n passage, voel je min of meer wat de hele film had kunnen worden:
een tableau-vivant, een tafereel, een soort panorama van de esthetiek van de
vernietiging, en daaruit zou dan - inderdaad - een onverdragelijke gruwel kunnen
ontstaan! Het vervelende van Apocalypse Now is echter dat de megalomanie van de
maker(s) in elk beeld aanwezig is, maar dat er nergens iets doorschemert dat op
zelfbewustzijn lijkt: Coppola weet niet - nooit - waar hij naartoe gaat. Hij heeft het
wel in de hand als showman; maar hij beseft niet wat zijn show-manship zou kunnen
betekenen. Hij is gewoon, zoals zovele hedendaagse cineasten, alleen maar clever
en artisanaal erg begaafd. Het is werkelijk alsof Coppola niet beseft hoe zwak zijn
personages en situaties wel zijn; hoe onsamenhangend zijn geheel is; hoe verpletterend
sterk sommige sequensen daarentegen zijn; hoe infantiel zijn slottaferelen
overkomen... Kwaliteiten en tekorten, zoals ik ze hier ruwweg opsom, zouden elkaar
beslist in evenwicht kunnen houden, maar daarvoor is een soort inzicht nodig in de
eigen problematiek en daar schijnt Coppola nu eenmaal niet over te beschikken.
Deze mengeling van arrogantie en grootheidswaanzin enerzijds, gekoppeld aan
een bijna kinderlijke naïviteit en geloof in het (film-)speelgoed, is voor mij onthutsend,
en bergt heel wat meer ‘horror’ in zich dan de parabel, of de beelden daarrond
geweven. Alles in de film, maar ook in Coppola en, ruimer gezien, in deze vorm van
film-industrie is gebaseerd op een angstaanjagend geloof in de techniciteit. De
gedachtengang hiervan lijkt te zijn: ik mag megalomaan, of crimineel, of infantiel,
of om het even wat zijn... omdat ik de technische perfectie, de ‘know-how’ bezit.
Alles kan, en alles kunnen we: het is een kwestie van planning, van manschap. We
kunnen even goed een onmogelijke film draaien over Vietnam - en die ook rendabel
maken - als een onmogelijke oorlog voeren... Is dit Amerika, vraag je je af? Zijn wij
dit?
Dit besef krijgen, vrees ik, alleen toeschouwers - en dat zijn insiders - die weten
hoe zo'n film opgezet wordt: een onderneming die - op kleinere schaal, maar toch
nog altijd reusachtig genoeg - niet veel verschilt van een slagveld-strategie. Met
dezelfde middelen wordt zo'n film-slag gevoerd; met dezelfde beperkingen op
intellectueel en menselijk vlak; met dezelfde efficiëntie (of in-efficiëntie: wat doet
het er nog eindelijk toe, de machine loopt, een overwinning of een nederlaag telt niet
meer als men maar bezig is dat te doen wat ondoenbaar lijkt...).
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Apocalypse Now is niet enkel een cinematografisch verlengstuk van de
Vietnam-oorlog. Daarover handelt de film niet, zegt zijn maker. Uiteraard, aangezien
de onderneming, verplaatst op een ander vlak, uiteindelijk hetzelfde betekent als
datgene wat in de oorlog op het spel stond: de overwinning van de technocratie.
Verpletterend en ongelooflijk. Geen horror, geen apocalypse, maar een gadget: de
ene ergens in Zuid-Oost-Azië, de andere geprojecteerd op het scherm van een
bioscoop uit uw buurt. De vanzelfsprekendheid van het gewoon-maar-doen. Coppola
beweert dat Apocalypse Now niet over Vietnam gaat; maar - zo insinueert hij eigenlijk over Coppola. Je bent geneigd er met afschuw aan toe te voegen dat Coppola
zelf wél over Vietnam gaat...

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

267

Forum
Nederlandse Jezuïeten aan de Nederlandse bisschoppen.
Op een bijeenkomst van de Nederlandse Jezuïetenprovincie hebben 47 van de 65
aanwezigen een Open Brief aan de Nederlandse bisschoppen ondertekend. Hierin
wordt de bezorgdheid over de huidige situatie binnen de Nederlandse kerk verwoord.
Die brief werd ook aan de pronuntius in Nederland, mgr Wuestenberg en aan alle
oversten van de relligieuze orden en congregaties verstuurd. Wij publiceren hier ter
informatie de tekst van de brief.

Den Haag, 13 oktober 1979
Aan U, onze Bisschoppen, bijzonder geroepen
tot dienst aan de gemeenschap van gelovigen,
Wij, ..., uit een groep van... jezuïeten, op een jaarlijkse ontmoetingsdag in Den Haag
bijeen, realiseren ons, zoals vele andere katholieken, de impasse waarin onze
kerkprovincie zich bevindt.
In ons pastorale werken constateren wij, hoe weinig de kerk, zoals ze zich naar
buiten voordoet, appelleert aan zoekende mensen, hoe zelden haar stem bevrijdend
klinkt in die situaties en zaken waar mensen zich wezenlijk bij betrokken voelen, en,
als dat wel gebeurt, hoe ongeloofwaardig ze zichzelf maakt door binnenkerkelijk
onrecht te tolereren en positieve ontwikkelingen als voortgang in oekumene af te
remmen. Zo verschijnt zij niet als een teken van hoop.
Tegelijkertijd bemerken wij, hoe er aan de basis een groei plaats vindt, waar
mensen, verbonden met en verantwoordelijk voor elkaar, zich laten inspireren door
het bevrijdend verhaal van de Schriften, hoe solidariteit met onderdrukten gestalte
krijgt, hoe kristenen en niet-kristenen elkaar vinden in maatschappelijke en politieke
bewustwording en inzet, en hoe vanuit kontemplatie en aktie een nieuwe antenne
ontstaat voor een altijd nieuwe God. - De ontwikkelingen in deze richting ervaren
wij als hoopvolle tekenen van de Geest.
Met grote pijn stellen wij echter vast, dat alwat in groei is, vaak niet wordt
bevorderd, maar integendeel tegengewerkt en verstikt, en dat helaas ook door enkelen,
die in onze kerkgemeenschap tot bisschop zijn aangesteld. Op louter formele wijze
worden door deze gezagsdragers wetten gehanteerd, waardoor ze mensen in
gewetensnood brengen. Anderen voelen zich door hen gediskrimineerd en verdacht
gemaakt, en voor anders-denkenden en zoekenden schijnt geen ruimte te bestaan.
Waar op een dergelijke wijze door een bisschop macht wordt uitgeoefend, zoals
m.n. in het bisdom Roermond, zonder enige dialoog, zien wij een pastoraal uitzichtloze
situatie ontstaan: ontmoediging en verlamming onder veel pastores en geëngageerde
medegelovigen, en een toenemende onverschilligheid onder hen die met al hun vragen
nog iets verwachten van ‘kerk’. Hierover maken wij ons zeer ernstige zorgen.
We beseffen dat ook wij, jezuïeten, ons vaak medeschuldig hebben gemaakt aan
feitelijke afbraak van kerk. Wij willen echter proberen het appèl te verstaan dat
onlangs oud-leerlingen van onze kolleges op ons deden: te luisteren naar het zoekend

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

geloven van mensen aan de basis, en met hen méé te zoeken, nu! Daarin menen wij
trouw te zijn aan het ‘sentire cum ecclesia’ van Ignatius.
Enkele maanden vóór de bijzondere
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bisschoppensynode, hopen wij dat U, onze bisschoppen, die allen geroepen zijt tot
de dienst van bevrijding en bemoediging,
- gevoelig moogt zijn voor wat de Geest van Jezus werkt in mensen-opweg,
- dat U in hen en in heel dit gebeuren vertrouwen zult hebben,
- en van harte en met al uw krachten zult meewerken aan de opbouw van een
levende geloofsgemeenschap, zoals wij boven omschreven, een teken van hoop
voor velen.

Over moderne kunst en een catalogus
Musea voor moderne kunst hebben het in ons land niet voor de wind. Brussel bezit
een omvangrijks collectie die de hele periode van het onafhankelijke België bestrijkt.
Maar er is nog altijd geen efficiënt gebouw om de verzameling in onder te brengen.
Met de bouw is men alvast begonnen en ondertussen doen geruchten de ronde dat
in het kader van een mogelijke federalisering de hele inboedel gehalveerd zal worden.
De kwaliteit van wat een onderscheiden Vlaams en Waals museum te bieden hebben,
zou er zeker niet op verbeteren. Gent staat er beter voor. Hier heeft de verzameling
hedendaagse kunst een (voorlopig) onderkomen gevonden in het Museum voor
Schone Kunsten aan het Citadelpark. En Antwerpen blijft in de kou staan. Wel bezit
men hier het Openluchtmuseum voor moderne beeldhouwkunst Middelheim dat
destijds een blikvanger was in de internationale kunstwereld maar de laatste jaren,
wegens een slecht gevoerde cultuurpolitiek, verkwijnde. Anderzijds heeft Flor Bex,
de onvermoeibare directeur van het I.C.C., met veel inspanning en weinig geld een
belangrijke verzameling hedendaagse kunst bijeengebracht. Maar nergens is er
plaatsruimte voor. De Antwerpenaar kan zich wellicht troosten met de gedachte dat
er ergens verscholen onder de bloemen van het stedelijk Hortiflora een symbolische
eerste steen ligt van wat het museum voor hedendaagse kunst had kunnen worden.
Wat velen hier te lande niet weten is dat de provincie West-Vlaanderen een
merkwaardige verzameling moderne kunst in België bezit. Het bevindt zich voorlopig
(nog eens!) in de Ieperse Lakenhalle. Het ontstaan en de geschiedenis van dit museum
kunnen we hier niet schetsen. Het moge volstaan eraan te herinneren dat de aankoop
van het Permekehuis te Jabbeke in 1960 de aanleiding was om de provinciale
kunstverzameling tot een museum uit te bouwen. De honderd zevenentwintig werken
van C. Permeke die zo in provinciaal bezit kwamen, vormden de kern van de collectie
die later nog werd uitgebreid door belangrijke legaten en een wijze aankooppolitiek.
Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (P.M.M.K.) bezit nu om en bij de
zeshonderd vijftig werken die een totaalbeeld geven van de kunst in België sinds het
expressionisme. Een boeiend overzicht dat we nergens anders zo volledig aantreffen.
Alleen is het jammer dat deze verzameling in de
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verre westhoek opgesteld staat: de Ieperse Lakenhalle is een heerlijk kader maar de
stad ligt zo excentrisch dat het museum zelf aan uitstraling verliest en niet kan
deelnemen aan het culturele leven in het land. Kan men dit museum niet in Brugge
onderbrengen? De duizenden toeristen die elk jaar het ‘Venetië van het Noorden’
bezoeken, zouden zo kennis kunnen maken met het werk van onze kunstenaars. En
welke mogelijkheden liggen er niet in een directe confrontatie van de hedendaagse
kunst met de gotiek van de Vlaamse Primitieven in het Groeningemuseum?
Het P.M.M.K. heeft onlangs een viertalige catalogus uitgegeven, samengesteld
door Willy Van den Bussche, conservator van de Provinciale Musea van
West-Vlaanderen, in opdracht van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van West-Vlaanderen. Het samenstellen van deze catalogus moet een titanenwerk
zijn geweest. Niet alleen vinden we er over elke kunstenaar een informatieve notitie
(levensdata, studies, adres, lidmaatschap van artistieke groeperingen, behaalde
onderscheidingen en prijzen, beknopte bibliografie en liefst nog een foto) en de
technische beschrijving van alle werken uit de verzameling, er is meer. W. Van den
Bussche heeft het aangedurfd een overzicht te schetsen van de moderne kunst in
België van 1880 tot heden. Kunstenaars en tendensen worden er in verband gebracht
met de grote buitenlandse stromingen die de evolutie van de kunst in de 20e eeuw
hebben bepaald. Zo ontsnapt het overzicht aan een al te enge, ‘provincialistische’
kijk. Zowel de vreemde invloeden als de creatieve bijdrage van onze kunstenaars
worden er beter door omlijnd. Een werkwijze die horizonten opent, de geschiedenis
recht aandoet, en de waardebepalingen meer verantwoordt. Al met al een prachtig
en degelijk werkinstrument dat vele diensten zal bewijzen. De auteur mag hiervoor
terecht worden gefeliciteerd.
Natuurlijk zal niet iedereen het op alle punten met W. Van den Bussche eens zijn.
Gelukkig maar. Zijn tekst is geen vlakke onpersoonlijke compilatie; daarom juist
kan hij een vruchtbaar gesprek op gang brengen.
Ook zonder vitterij kan men op fouten en tekorten wijzen. In dit boek worden alle
plaatsnamen in hun oorspronkelijke vorm geciteerd: Paris, London, Milano. Ik
veronderstel dat ‘Termonde’ (p. 36) verkeerdelijk voor ‘Dendermonde’ staat. Waar
sprake is van de grote, constructivistische panelen (p. 78) mocht de Franse kunstenaar
Jean Deswasne wel vermeld worden. En Italië heeft wel de ‘pittura’ maar niet de
‘pittoria’ metafisica gekend. Dit zijn maar kleine vlekjes die de tekst wel ontsieren
maar de waarde van de catalogus niet verminderen.
Ik kan niet begrijpen waarom enkele lieden een hetze tegen de catalogus en de
auteur hebben opgezet. In De Standaard van 2 oktober 1979 las ik een omkaderd
artikel waarin het tijdschrift Ons Erfdeel boos reageert omdat niet alle artikelen die
het ooit gepubliceerd heeft over Belgische kunstenaars, in de bibliografieën werden
opgenomen. Men kan zich vooreerst de vraag stellen of alle artikelen die in een
tijdschrift verschijnen wel zo belangrijk zijn dat een volledige opsomming ervan
verantwoord is. Voor zover ik over Ons Erfdeel kan oordelen is dat zeker niet altijd
het geval. En het lijkt trouwens onmogelijk alles wat over onze artiesten werd
geschreven, in een catalogus op te nemen. Een oordeelkundige selectie is hier
geboden. Wanneer Ons Erfdeel aan het protest nog toevoegt te betreuren ‘dat op
deze wijze, met overheidsgelden, de lezer ernstige informatie wordt onthouden’, dan
lijkt dit sterk op een slag onder de gordel. Een dergelijke uitspraak getuigt van een
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cultuur in ons land is er niet mee gediend.
Jo F. Du Bois
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Theatergeschiedenis
Simon Koster kan het blijkbaar niet laten; samen met Ben Albach, evenmin een
grasgroen debutant, beheerst hij momenteel de geschiedschrijving van het theater in
Nederland. Na een materierijke geschiedenis van Haarlem als theateroord, een kleurig
familiealbum van de Bouwmeesters en een demystificieerd portret van Sarah
Bernhardt, treedt hij thans, allemaal binnen de jaren 70, naar voren met een kroniek
van het theater in Gelderland.1 Het blijkt een in vele opzichten waaghalzige
onderneming maar als lezer hoor je daar enkel wat van in de voorzichtige ondertitel
die enkel een selectie in het vooruitzicht stelt van drie eeuwen activiteit. In de
Verantwoording wordt Koster wel iets duidelijker; hij kan niet anders dan bekennen
dat het bruikbare materiaal al te karig is uitgevallen en dat een echt gebonden verhaal
nauwelijks te breien is.
Gelderland is een veelvoud van steden en gemeenten. Ook al valt, logisch, de
sterkste nadruk op de hoofdgemeenten Arnhem en Nijmegen, toch heeft Koster ook
heelwat samengelezen over Zutphen, Doesburg, zelfs Tiel, terwijl hij, door de grillige
historische ontwikkeling daartoe gedwongen, ook Overijsel wel eens moet aandoen.
De heterogeniteit van de plaatselijke voorwaarden wordt door de geïnteresseerde
lezer vrij moeizaam achterhaald; Koster doet geen merkbare inspanning om parallellen
en/of verschillen in de diverse oorden samen te binden of af te wegen. Continuïteit,
zo die er al is, of evolutie, en waar vandaan en waar naartoe, krijgen geen principiële
belangstelling. Koster schrijft, in prettige toonaard beslist, het wat willekeurige
materiaal over dat hij keurig uit de bronnen heeft opgetekend. Het toeval in de
bewaarde bronnen bepaalt dan grotendeels de omvang van de behandeling; een
treffend voorbeeld is de Franse tijd met zijn dirigistisch beleid en censuurperikelen.
Uit de compositievormen valt het werkprincipe van Koster te reconstrueren. Ik
wil er niet zwaarder aan tillen dan wenselijk is; ik moet aannemen dat Koster niet in
de eerste plaats voor het vak, voor de theatergeschiedenis zelf heeft geschreven, maar
veeleer voor een breder publiek dat wel iets wil opsteken van historisch verkleurde
waarden. Vandaar zijn grote aandacht voor de identiteit van acteurs en actrices;
herhaaldelijk is het stamboomeffect (grillig en wankel bij deze sociaal nog steeds
wat anarchisch opererende kunstenaars) belangrijker dan de artistieke wil, het
stilistische vermogen, het historische reliëf. Even vaak is het nauwelijks te merken
dat er historisch inderdaad wat waardeverschil mee in het spel is bij diverse generaties
of diverse personaliteiten van deze cultuurtak. Personencultus (zelfs in het
minderwaardige) is dominant; de evolutie van het theater als medium lees je
nauwelijks samen.
Hoe schrijf je dan geschiedenis van het theater? Zonder een keukenrecept te willen
(zelfs maar te kunnen) voorleggen, ga ik van drie onmisbare fasen uit: het volledige
inventariseren van de gebeurtenissen, het optekenen van de economische, artistieke
en mentale context en het opsporen van het fundament van structuur bepalende
factoren. Eerst breng je de

1

Simon Koster, Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar
theaterleven, De Walburg Pers, Zutphen, 1979, (De Gelderse Bloem Nr. XXVII), 264 pp.,
fl. 45,-.
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nuchtere feiten bij elkaar. Welke gezelschappen (met welke acteurs) hebben welke
stukken op welke dagen op welke plaats hoeveel maal opgevoerd? Bij elk van deze
gegevens kan een reeks aanvullende merkwaardigheden gevoegd. Volledigheid moet
nagestreefd (maar was hier kennelijk niet te halen) maar nuchterheid primeert. Dat
levert geen boeiende lectuur op; zakelijke lijsten functioneren het best. Koster kent
een beperkt aantal van deze gegevens maar brengt ze niet in tabelvorm aan, vermengt
ze met persoonlijke en tijdshistorische elementen zodat het reliëf in grote mate
verloren gaat.
Want hij heeft slechts heel uitzonderlijk echt principiële aandacht voor de
tijdsconjunctuur. Die bestaat natuurlijk uit de sociaal-maatschappelijke, politieke en
culturele factoren die het klimaat binnen een gemeente resp. een ruimer veld bepalen.
Af en toe kan Koster zoiets wel kwijt; dan weet hij aan te stippen dat oorlogsvrees,
of slecht weer, of de seizoendatum de consumptie van theater ongeschikt maakten
en het economische rendement van de troep onbevredigend uitviel. Maar, en daar
ligt de wetenschappelijke knoop m.i., dat gebeurt te incidenteel, terwijl toch iedere
theateractiviteit, van welke omvang, intensiteit of effectwerking ook, ingebed ligt in
dergelijke voorwaarden die bijgevolg zorgvuldig het raam moeten uitmaken
waarbinnen pas de reële evenementen enige zin en functie, dus historische
reliëfwaarde weten te verwerven. Uit de confrontatie van feiten en conjunctuur
groeide dan geleidelijk een resultaat dat structurele constanten vertegenwoordigt
waarvan ik me voorstel dat daarom de beoefening van de geschiedenis als wetenschap
begonnen mag zijn. Deze structurele constanten die b.v. aanleiding tot
repertoireanalyse als opdracht hadden kunnen worden, blijven bij Koster afwezig.
De interesse voor wat hij meedeelt, valt daarom niet helemaal weg, maar andermaal
wil ik stellen dat de theaterstudie er te weinig mee geholpen wordt. Zolang het
vastleggen van structurele inzichten overgelaten wordt aan vrijetijdsbesteding, zal
het resultaat telkens weer teleurstellen. Wie werkelijk een globale geschiedenis van
het theater in Nederland wil samenstellen, zal met Kosters werk niet veel verder
komen en veel werk zal van vooraf aan moeten beginnen, terwijl het toch duidelijk
is dat bij een andere, dan wel systematische schikking van het voorradige materiaal
een veel geldiger synthese thans al bereikbaar was.
Ik denk dan met name aan het Oost-Nederlandse Toneel (Arnhem, 1929-30) met
Van Dalsum en Defresne, waarschijnlijk terecht ook thans nog bekend als een van
de belangrijkste theateravonturen in Nederland en niet enkel in deze eeuw. Wat
Koster meedeelt, blijft boeiend; als bijdrage tot een definitieve evaluatie van deze
onderneming is het hoofdstuk echter volstrekt ontoereikend. Niet alleen ontbreekt
die overzichtslijst van opvoeringen, niet alleen ontbreekt enig inzicht in de heersende
conjunctuur (die deels zou verklaren waarom ze überhaupt op Arnhem af kwamen),
vooral ontbreekt enige globalisering van wat dit gezelschap uiteindelijk heeft
onderscheiden zowel van de overige als op zich. Het hoofdstuk houdt zich met grote
voorkeur bezig met inhoudscommentaar op de dramatische teksten; heel sporadisch
verneem je ook iets over de wijze van ensceneren terwijl de kritische receptie al
evenmin echt geëxcerpeerd is met het oog op het historisch-conjuncturele reliëf. Dit
gezelschap, dat beslist een eigen monografie verdraagt, komt er hier niet beter bekend
uit dan bij vorige behandelingen. Dat Koster ook vandaag nog zijn kritische geestdrift
nauwelijks bedwingen kan, siert hem als tijdgenoot en theaterkenner; als historicus
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eloges of klachten. Dit probleem
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is er een van vorming en analyse; historiografie van het theater is ondenkbaar moeilijk
maar daarom ook moet ze methodisch gebeuren. Dit proces is ook vandaag al
mogelijk, zelfs bij dit deficiënte materiaal.
Ongewild komt, in een volkomen verschillend verband, W. Hogendoorn me ter
hulp. In zijn opstel Avant-gardisme en acteren2 stelt hij een aantal elementen ter
beschikking die het beoordelen van het toneelspelen mogelijk maken; dat hij dit t.a.v.
een actualistische wijze van acteren doet, ontneemt niets aan het vermogen dit
principieel te doen voor om het even welke periode in de geschiedenis. De diverse
grondtypen van acteren (mimetisch, expressief, pragmatisch, objectief) die hij als
discussiepunten voorlegt om des te geldiger tot eigen formuleringen over te gaan,
behoren regelrecht tot de criteria die bij elke theaterhistorische uiteenzetting
aangewend moeten worden omdat alleen daarin de werkelijk belangrijke momenten
in het bestaan en de ontwikkeling van het theater zijn aan te treffen, en nauwelijks
in al te vele factoren die Koster in zijn poreus panorama heeft opgenomen.
De publikatie over de avant-garde (bundeling van de algemene colleges van de
School voor Taal- en Letterkunde 1977-78) is trouwens over de hele lijn boeiend.
Met een principiële discussie van wat avantgarde nu eigenlijk inhoudt (E. van der
Starre), een problematisering van E. Albee (H.I. Schvey), een dissectie van E.
Ionesco's dramatiek (W. van der Gun), een aftasten van het Duitse tv-spel (S.
Onderlinden) en W. Hogendoorns fundamentele opstel over de acteur in de
avantgarde, is het geheel bij alle verscheidenheid merkwaardig gaaf en jong. Mij
verwondert enkel (stoort misschien?) waarom (de) avantgarde in Nederland (of het
ontbreken daarvan?) niet eveneens een principepunt van behandeling kon worden.
C. Tindemans

Alstein en de schaamte
(Marc van) Alstein (o1947 te Wilrijk) schreef reeds vier dichtbundels maar het is met
zijn van talent getuigend proza dat ik een eind wil meelopen. Hij maakte zijn
prozadebuut in 1973 met de erg mooie novelle Axel Chanis. In 1975 volgde zijn
eerste roman: De opstand. Een tweede roman publiceerde hij in 1978: Liebrecht of
de geruisloosheid van de bourgeoisie - waarover straks meer. Maar omdat Axel
Chanis me zo gecharmeerd had, wou ik het eerst hebben over twee nieuwe novellen
van Alstein: Een idee genaamd Geoffrey (1977) en Mikel Janev of de vervreemding
(1979). Wie al deze prozawerken kort na elkaar leest en daarbij nog het essay Omtrent
de schrijver nu (DWeB 122/3) krijgt het fijne gevoel een belangrijk jong schrijver
te lezen, maar botst ook op een paar diepzittende innerlijke tegenstrijdigheden. In
zijn essay schrijft Alstein dat de auteur nooit uit het oog mag verliezen dat de literatuur
geen doel is, maar een middel; verder zet hij zich smalend af tegen de
taalexperimentele schrijvers, die werken voor een paar ‘ingewijden’, ‘die misschien
wel veel lezen maar niet leven’. Echter, wat Alstein ook moge beweren over literatuur
als een middel om zich in te zetten voor de medemens (en wat al moois meer), zijn
2

Pp. 113-140 in F.F.J. Drijkoningen e.a., Avant-garde en traditie in het moderne toneel, Dick
Coutinho, Muiderberg, 1978, 140 pp., fl. 16,10.
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het eigen verbeeldingsuniversum. De figuren van
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Alstein zijn verdroomde romantici. Ook dank zij de muziek van Alsteins taal heb ik
bij de lectuur vaak teruggedacht aan Van Schendel, De Pillecijn, Gilliams... Schrijven
is voor deze auteur duidelijk een vluchten uit de onwrikbare tijd in de verbeelding,
in de vervreemding, in het schrijven zelf. Hij is een exponent van een
nieuw-romantisch levensgevoel. Blijkens zijn nogal verward essay is Alstein echter
van zijn vervreemding vervreemd geraakt. Schaamt de jonge auteur zich over zijn
wereldvreemde maar zo verfijnd-muzikale sensibiliteit? Een andere tegenstrijdigheid,
die ook haar bron vindt in de zelf-schaamte, wordt gereveleerd in de roman Liebrecht,
maar eerst wil ik de drie korte novellen - het beste deel van zijn oeuvre - bespreken.
Alstein koos voor zijn debuutverhaal een titel vol heimwee naar eeuwige verten,
vol pijnlijke Schwermut: Axe! Chanis. Het verhaal van een jeugdliefde. Eigenlijk
zit er in de titel een tegenstelling, want het is precies de welhaast onzichtbare en
onaantastbare Axel Chanis die de jonge liefde tussen Michel Leiris en Elise in de
knop breekt. Michel Leiris is van meetafaan de eenzame, de veroordeelde. Steeds
ervaart hij de onmogelijkheid van zijn allesverterende liefde voor Elise door de
onzichtbare aanwezigheid van Axel Chanis. Axel, de zelfverzekerde kunstenaar,
tronend boven het menselijke schouwspel, is de dilettantische duivel, die zich als
een amoebe rond zijn slachtoffers wentelt en ze incorporeert. De relatie tussen Michel
en Elise wordt gebroken in de knop. Hij zal haar nooit vergeten.
Ook de figuren uit Een idee genaamd Geoffrey bewegen zich in een
romantisch-verdroomd decor, een soort ‘Landschaft der Seele’: de zee, een molen,
een vissersdorp, grijze bergen en rotsen, de duisternis... Het begin van de novelle
geeft een goed inzicht in het verdroomde bestaan van Alsteins figuren: ‘We leefden
naast de dagen. We wierpen elkaar onbezorgd vogels toe, die we vol belangstelling
keurden alvorens ze weer de lucht in te sturen. Geen dag ging voorbij of we zaten
achter de haag naast de landweg die naar de molen van de duivel leidde, te diskuteren
over het net om de schouders en de wolken in het hoofd. Alleen voor deze uren
leefden we. De rest van de tijd, als ieder zijn deel van de wereld afzwierf, dachten
we na over de verkondigde filozofie, of schreven we op kleine papiertjes de gedichten
die we tussen de bundels van Goethe, Hölderlin of Rilke zouden steken en die we
voorlazen alsof ze van de grote dichters zelf waren en niet van ons.’ Voor deze
romantici bestaat de wereld slechts bij de gratie van de verbeelding: ‘Mundus est
fabula’. Zij scheppen een wereld naar eigen maat, waar ze zich wél in thuis voelen.
Hun ‘ik’ wordt het centrum van het universum. Naar dat thuisland van de verbeelding
gaat de ik-persoon op zoek, maar hij projecteert zijn super-ego in de schimmige
afsplitsing Geoffrey. Geoffrey is de ‘homo viator’ in hem, de ridder van de Graal.
Hij is het licht van de verrijzenis. Als de ik-persoon Geoffrey wordt, wordt hij zichzelf
en vindt meteen een (de enig mogelijke) thuishaven. Want onze ultieme thuishaven
is ons eigen ego. Maar dat heeft de ik-persoon niet meteen begrepen. Aanvankelijk
gaat hij op zoek naar een thuis in de gemeenschap, in de maatschappij. Het dorp waar
hij op zijn queeste terechtkomt, beschouwt hem als Geoffrey. Samen met Johan zijn
zij de voorlopers van de genaamde Simon: dat is de naam die het volk geeft aan de
Onvoorstelbare, die zij door een naam toch willen voorstellen. Wat de massa echter
niet kan duidelijk gemaakt worden, is dat Simon alleen in henzelf bestaat, dat ze de
zin van hun bestaan alleen in zichzelf kunnen ontdekken. Erger nog, de menigte duldt
ook niet dat anderen pogen tot zelfinzicht te komen: dat wordt symbolisch aangeduid
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liefde tot Muriel. Of de liefde tot een
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ander mens een idee genaamd Geoffrey kan vervangen, blijft een open vraag. Onze
bestemming ligt zeker niet in de gemeenschap, die blind is voor het ‘hogere’. Kunnen
wij het geluk vinden langs de geliefde om, of is het mogelijk het eeuwige, duurzame,
schone te vinden door af te dalen in onszelf?
Lijkt Een idee genaamd Geoffrey naar een oplossing te neigen die in de liefde tot
de andere(n) verborgen ligt, dan bevinden we ons in Mikel Janev of de vervreemding
duidelijk in de Kafkaïaanse sfeer van de volkomen vervreemding, in feite een
terugkeer naar het punt waar de queeste van de ik-persoon uit de vorige novelle
begon. Ook de Muriel-fase blijkt nu onmogelijk geworden, want Mikel Janev of de
vervreemding is het boek van de onmogelijke communicatie geworden. We zullen
het Alstein maar vergeven als hij het in zijn genoemd essay heeft over de auteurs die
schrijven ‘over de onmogelijkheid tot communicatie’: die zouden er namelijk goed
aan doen een andere bezigheid dan schrijven te zoeken (!). Wenste de ik-figuur uit
Een idee genaamd Geoffrey nog de dood van Geoffrey om een nieuw leven te kunnen
beginnen met Muriel (denk ook aan de driehoeksverhouding in Axel Chanis), dan
leeft de ik-figuur uit Mikel Janev of de vervreemding bij de gratie van zijn super-ego
Mikel Janev. De hele novelle is in feite een brief vanuit een asiel gericht aan Mikel
Janev, die echter als aparte entiteit niet blijkt te bestaan. De ik-persoon, die ook Mikel
heet, richt zich tot zijn gedroomde afsplitsing Mikel Janev. Hij schrijft over een
misverstand met Mikel Janev en hij wil dat schrijvend opklaren. Opnieuw een
ik-queeste dus, die dit keer schrijvend moet beslecht worden. Het schrijven is voor
Mikel ‘plots een grote hoop geworden’. Mikel heeft wel eigenaardige
schrijfgewoontes. Tot twee maal toe verlaat hij de ik-persoon, om over zichzelf in
de derde persoon te schrijven. Elders laat hij de cipiers aan het woord in de wij-vorm.
Hier is duidelijk een verziekt brein aan het woord, dat ik en
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hij in momenten van sterke aliënatie door elkaar haalt. Voor de schrijvende ik-figuur
is de mens een mengeling van Tantalus en Sisiphus: hij ziet steeds het hogere, het
onuitspreekbare binnen handbereik, maar kan het toch niet bereiken; verder is hij
gedoemd steeds opnieuw te proberen te doen wat hem toch nooit zal lukken... De
figuren van Alstein zijn bezield met de beste bedoelingen, maar juist hun
extreem-absolutistische denkwijze ergert hun omgeving en veroorzaakt daardoor
veel kwaad. Een beetje zoals gebeurde met Walschaps mens van goede wil. Bij
Alstein krijgt het lot van zijn figuren echter een psychoanalytisch tintje. De
geïnterneerde personages vertonen ziekelijke aberraties (in hoeverre is goedheid
overigens een aberratie in onze onmenselijke tijd?) en hun goede daden balanceren
soms op het randje van de misdadigheid, want een absolutist kan erg woedend en
koppig zijn. Als Mikel zijn lotgenoten in het asiel wil helpen, maar zijn hulp wordt
niet aanvaard of als inefficiënt weggelachen, dan wordt hij woest en begaat
ongelukken. Dat gebeurt zowel met Pawel als met Janoes. Mikel wordt in een witte
kamer geborgen, waar hij zijn lange brief schrijft. In zijn ziekelijke para-logica blijft
hij overtuigd van zijn gelijk. De hele brief is trouwens een ultieme poging om gelijk
te krijgen, tenminste dan toch bij Mikel Janev, tot wie hij de brief richt, maar die in
feite niet bestaat, tenzij binnen in hemzelf.
Uit de drie novellen blijkt dat Alsteins literatuur in hoge mate ‘wereldvreemd’ is,
en een ‘wereld op zichzelf’ vormt: het is precies die vorm van literatuur die de auteur
met zoveel woorden in zijn essay afwijst. Zijn eigen werk bewijst dat dit ten onrechte
gebeurt.
Anderzijds wijst de lectuur van Alsteins laatste roman, Liebrecht of de
geruisloosheid van de bourgeoisie, duidelijk uit dat een tweede tegenstelling haar
beslag moet krijgen: die tussen de traditiegebonden burger en de wegdromende
schrijver. Voor Liebrecht is zijn bourgeois-statuut niet geruisloos maar bron van
zelfbeklag en zelfkritiek. De welgedane fabrieksdirecteur Liebrecht, die altijd goed
weet wat hem te doen staat en de plaats der dingen kent, loopt soms ook godvergeten
en doelloos rond, ‘... in hem hangen beelden van zwerven in vreemde steden, langs
onbekende straten, ver van zichzelf op een bank zitten in een park, zich goeddoend
verlaten voelen, nergens bijhorend, geen naam, geen woonplaats, geen ik’. Dat de
eenzaamheid daarbij nog gecultiveerd wordt op een artistiek-onwerkelijke wijze,
blijkt uit het woord ‘goeddoend’. In zijn saai burgerbestaan creëert Liebrecht zelf
moedwillig een leegte, hij slaat een gat in zijn geprefabriceerd bestaan, hij duikt
onder in het ijskoude water van het wak.
Dat wak is het schrijven zelf. Door de wijze waarop de verteller getuigenissen
inlast en opzoekingswerk verricht voor zijn boek, wordt gesuggereerd dat die verteller
Liebrecht zelf is: de schrijvende zakenman. Liebrecht ontwerpt schrijvend een nieuw
ik: hij wordt van zakenman kunstenaar en hij gaat tijdens en door de schrijfact de
geruisloosheid van de bourgeoisie (van zijn vroeger ego) stilaan haten. Zoals hij het
zelf lapidair uitdrukt: zijn boek wordt beheerst door ‘de ontevredenheid met zichzelf’.
Een en ander refereert naar Willem Elsschot, die ook schreef uit walg tegen de
genaamde André de Ridder. Ook Liebrecht voelt hoe hij soms ‘uit zichzelf zou willen
stappen, als een slang uit haar vel’, om een nieuw bestaan, een nieuw ik op te zetten.
Hij wil dan weg uit het universum dat zijn vader hem voorhoudt: de werkelijkheid
aanvaarden zoals ze is, het leven wordt dan ‘rustiger, probleemloos, vanzelfsprekend’.
Soms wil Liebrecht de raad van zijn vader volgen en in zijn leven alle vraagtekens
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en een verhouding met een andere vrouw zetten zijn burgerlijk wereldje hoe dan ook
op stelten. Bovendien is daar soms ook de vervreemding, het verlangen anders
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te worden, het schrijven van een boek. In dat boek echter blijkt Liebrecht zich
uiteindelijk toch maar te schikken in zijn geruisloos burger-bestaan.
Door Liebrecht te laten schrijven (wat alleen maar geïmpliceerd wordt), verplicht
Alstein er zich toe de traditionele romancode te gebruiken. Hij doet dat voorbeeldig,
in een soort zigzagstructuur waarbij spanningsvelden ontstaan tussen herinneringen
en nu-momenten. Maar het is de vraag of een afgeknaagde literaire vorm nog dienst
kan doen om zelf-vervreemding te verwoorden. Liebrecht twijfelt aan alles, behalve
aan de code die hij gebruikt om die twijfel vorm te geven. Zo is het ook met Alstein:
ondanks een sterke innerlijke dynamiek en een oververfijnde gevoelswereld, blijft
de auteur kiezen voor de geruisloosheid van de burgerlijke romancode.
Maar Alstein is nu al belangrijk wegens zijn drie meesterlijke novellen. Zij zijn
de gaafste werken die de nieuwe romantische sensibiliteit in Vlaanderen reeds heeft
voortgebracht. Reden tot schaamte zie ik daar niet in.
Hugo Bousset
Alstein:
Een idee genaamd Geoffrey, De Clauwaert, Leuven, 1977, 64 blz.
Mikel Janev of de vervreemding, idem, 1979, 77 blz.
Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie, idem, 1978, 157 blz.
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Boekbespreking
Godsdienst
Marcio Moreira-Alves, L'Eglise et la politique au Brésil, (sciences humaines
et religions), Ed. du Cerf, Paris, 1974, 266 pp.
Brazilië is het grootste katholieke land in de Derde Wereld. Het land zelf komt
herhaaldelijk in het nieuws: politieke onrust, economische groei en daaraan verbonden
sociale wantoestanden hebben de kerk ertoe verplicht op te treden en stelling te
nemen. Namen als die van Kardinaal Arns, bisschop van Sao Paolo en die van mgr
Helder Camara zijn lang geen onbekenden meer. De Braziliaanse kerk is sterk op de
voorgrond getreden. Hoe werkt deze kerk? Hoe is ze georganiseerd? Is haar structuur
niet te log geworden? Ook hier bestaan de spanningen tussen progressieve en
reactionaire krachten. In welke mate slaagt de Braziliaanse kerk erin de boodschap
van het evangelie waar te maken voor de hedendaagse mens? Al deze problemen en
onderwerpen worden in dit boek klaar uiteengezet. Wij Europeanen kunnen er veel
in leren.
J.F. Du Bois

L.-J. Suenens en Helder Camara, Renouveau dans l'Esprit et service de
l'homme, Ed. Lumen Vitae, Brussel, 1979, 2e uitg., 144 pp., BF 160.
Twee figuren uit het hedendaagse kerkelijk leven, twee vrienden ook, die zich in de
laatste decennia moedig hebben ingezet voor een levende kerk, hebben in een viertal
hoofdstukjes hun inzichten geconfronteerd over het godsprobleem, de dienst der
mensen, de apostolische zending van de christenen en de noden van de huidige
wereld. Geen tegenstellingen maar aanvullingen. Wat deze bladzijden zo boeiend
maakt is te danken aan de concrete aanpak van de themata. Geschreven niet vanuit
theoretische beschouwingen maar vanuit een levend geloof spreken de auteurs een
taal die iedereen verstaat.
J.F. Du Bois

Literatuur
José Candido de Carvalho, Le colonel et le loup-garou, (Coll. ‘Du Monde
entier’) Gallimard, Parijs, 1978, 379 pp.
In deze uit 1964 daterende roman heeft Candido de Carvalho (o1914) het ‘portret’
gemaakt van een niet al te snuggere, maar wel rijke Braziliaanse grootgrondbezitter.
‘Colonel’ (alle fazendeiros maten zich een militaire titel aan) Ponciano de Azeredo
Furtado is sentimenteel, bijgelovig, grootsprakerig en buitengewoon trots op zijn
enorme fysieke kracht.
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Zijn naïeviteit maakt hem tot het gedroomde slachtoffer voor de doutores,
advocaten met of zonder diploma, die hand- en spandiensten leveren aan corrupte
politici en dito bankiers. Die ma-
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nipuleren de suikerprijzen om de suicidaire speculatiedrift van de landeigenaar aan
te wakkeren, met het te voorziene gevolg: totale ruïne.
C. de C. is het vooral om het type te doen. Ponciano's geklets (de hele roman is
in de ik-vorm geschreven) gaat echter al gauw vervelen. C. de C. mist de epische
vaart van een Amado of een Ubaldo Ribeiro. Hij verdoezelt de sociale dimensie van
het personage; zijn bravourestukjes vertekenen Ponciano tot een karikatuur, die
doeltreffender geweest was als de auteur zijn opus met twee derden had ingekort.
Guy Posson

Frédéric J. Grover, Six entretiens avec André Malraux sur des écrivains
de son temps (1959-1975), (Idées 401) Gallimard, Paris, 1978, 158 pp.
Tussen 1959 en 1975 voerde S. een reeks gesprekken met A. Malraux over Drieu la
Rochelle, Maurice Barrès, Jean Paulhan, Louis-Ferdinand Céline en over de
‘Antimémoires’. Boeiend vooral omdat Malraux hier heel wat concrete gegevens
over de Franse auteurs kwijt wil, meer nog omdat hij zijn persoonlijke reacties over
de hedendaagse literatuur verduidelijkt. Malraux was in de eerste plaats een visionair.
Vandaar dat hij over zijn Antimémoires kan getuigen: ‘Le sujet central du livre c'est
la métamorphose de notre monde’ (p. 109). Meteen zitten we middenin de geestelijke
odyssee van Malraux.
J.F. Du Bois

José Mauro de Vasconcelos, Banana brava, Stock, Parijs, 1979, 204 pp.
Banana brava (1964) is de eersteling van deze Braziliaanse auteur (1920). Zoals in
Jorge Amado's eerste roman (Cacaoplantage - 1933) is de hoofdpersoon een kind
uit een begoede familie; hij begraaft zich in het oerwoud, waar hij het ruwe leven
van de garimpeiros, de diamantzoekers, deelt.
Het grootste deel van het boek bestaat uit de beschrijving van Joëls omzwervingen
in het oerwoud, waar zijn gewetenloze collega's hem hebben achtergelaten. Hier
komt het klassieke thema van de strijd tussen mens en natuur aan de orde, dat sinds
La vorágine (1924) van José Eustacio Rivera weinig nieuwe varianten heeft gekend.
Joël brengt het er levend af, maar komt tenslotte om door mensenhanden, niet zonder
dat zijn zwarte vriend, de goedige reus Gregorao, zich voor hem heeft opgeofferd.
Couleur locale in overvloed dus, om enkele overbekende didactisch bedoelde
clichés op smaak te brengen. Op het hoogtepunt van Joëls beproevingen geeft M. de
V. volgende bedenking ten beste: ‘Gek is dat. Als de kinderen die dromen van
Tarzanfilms, en de jungle als iets prachtigs zien, eens de gevangenen konden zijn
van de échte, woeste, onherbergzame, oneindige en ongenadige jungle, dan zouden
ze wel van gedacht veranderen!’ Dat zegt m.i. wel iets over de afstand tussen deze
literatuur (en het publiek waarvoor ze geschreven werd) en de Braziliaanse
werkelijkheid!
Guy Posson
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Juan Carlos Onetti, Das kurze Leben, uit het Spaans vertaald door Curt
Meyer-Clason, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1978, 367 pp., DM. 36,-.
Deze in 1950 verschenen roman (oorspronkelijke titel: La vida breve) betekent een
keerpunt in het werk van J.C. Onetti (Montevideo, Uruguay, 1909). Er gaan enkele
verzen van Walt Whitman aan vooraf: O Something pernicious and dread/ Something
far away from a puny and pious life/ Something unproved! Something in a trance!/
Something escaped from the anchorage and driving free!
Juan Maria Brausen, de hoofdpersoon, leidt zo'n kleinzielig leven als
scenarioschrijver in een reclamebureau. Hij is van zijn vrouw vervreemd en ver-
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langt naar een leven dat zo kort is, dat hij geen tijd heeft om ergens bij betrokken te
raken, ergens berouw over te voelen of ouder te worden. Soms beleeft hij, als in
trance, dat gevoel van tijdeloosheid, maar steeds wordt hij in de tijd teruggeworpen.
Professioneel gaat het hem ook niet voor de wind: hij weet dat zijn baas hem wil
ontslaan. Hij zoekt naar een onderwerp voor een goedlopend, glad-commercieel
draaiboek, als hij plots dr. Diaz Grey ‘vindt’, een oude, levensmoede arts, die in
Santa Maria, een stadje aan de rio de la Plata, praktizeert. Dat provincienest (ook
een ‘vondst’ van Brausen) wordt het toneel van alle volgende romans en verhalen
van Onetti. Natuurlijk is de sage van Santa Maria totaal onbruikbaar voor een
reclamefilm...
Als een soort overgang tussen de dagelijkse sleur en de van haar ankers losgeslagen
fictie heeft Brausen, onder de naam Arce, een liaison met la Queca, een prostituée,
die in een appartementje naast het zijne woont. De drie verhalen vloeien samen bij
het einde van de roman: Brausen-Arce wil la Queca vermoorden, maar Ernesto, haar
vroegere vriend, is hem voor. Moordenaar en moordenaar-in-spe vluchten naar
Santa-Maria: de fictie slokt de realiteit op.
Ik twijfel of Das kurze Leben ooit in het Nederlands zal vertaald worden. Onetti
past blijkbaar niet in het schema van de ‘geëngageerde’ Nederlandse lectoren en dito
critici. Dat is jammer voor de lezer: door een soort occulte censuur blijft Onetti's
werk voor hem verborgen. (Van La vida breve verscheen in 1971 een Franse vertaling
bij Stock te Parijs.)
Guy Posson

Clem Schouwenaars, Bougainvillea, B. Gottmer, Nijmegen / Orion, Brugge,
1979, 310 pp.
De bougainvillea is een Zuidamerikaanse lianenplant met grote lila of witte
schutblaren die het uitzicht van fraaie bloemen hebben. In de laatste roman van S.
is het de alternatieve naam voor een van de personages, via associaties met begijn
en ville, bedacht voor het in Vlaanderen gesitueerde stadje Vatekapelle waar het
verhaal zich afspeelt. Twee kunstenaars, een aquarellist die al lang geleden naar het
Zuiden van Frankrijk was geëmigreerd, en een kunstfotograaf, wiens vrouw het in
het enggeestig stadje niet meer kan harden, besluiten voor een jaar van woning te
ruilen. Alban Preis, aquarel-schilder, ongetrouwd, ongelovig en financieel
onafhankelijk, wordt in Vatekapelle, alias Bougainvillea, geleidelijk meer en meer
geconfronteerd met de mentaliteit van de meeste bewoners. In hen heeft de auteur
de belangrijkste facetten geprojecteerd van de overal in Vlaanderen merkbare
verrechtsing: racisme (de Tunesiër Marcel en zijn Belgische vrouw die in Vatekapelle
café houden zijn het mikpunt van de lokale politie en rijkswacht), fascisme (S. plaatst
o.a. vraagtekens bij het optreden van extremistische groeperingen in de marge van
manifestaties zoals de IJzerbedevaart, in het boek doorzichtig aangeduid in de
benamingen Mudekerke en Kruisenzuil), intimidatie van de met werkloosheid
bedreigde kleine man, aperte intolerantie in kerk en onderwijs.
De tegenstelling katholiek - vrijzinnig die soms groteske vormen aanneemt blijft
in deze roman nog even scherp en reëel als in de vorige eeuw. Bougainvillea is een
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tendensroman waarin het hoofdpersonage als een andere Robin Hood het geestelijk
en moreel verzet tegen de verschillende vormen van groeiende onvrijheid en
onderdrukking organiseert. Dat dit gebeurt met sterke zwart-wit accenten is eigen
aan het genre. Hoe dan ook, de waarschuwing van Schouwenaars dat ‘1984’ voor
de deur staat is op meeslepende wijze geschreven en niet mis te verstaan.
J. Gerits
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Antonio Skármeta, Nixpassiert, uit het Spaans vertaald door Monika
López, Luchterhand, Darmstadt, 1978, 82 pp. Niks-aan-de-hand, Sjaloom,
Odijk, 1979.
Wijlen Pierre Viansson-Ponté heeft herhaaldelijk het racisme ordinaire van zijn
landgenoten aangeklaagd. In zijn wekelijkse kroniek in Le Monde kon je lezen hoe
bv. Noordafrikanen slachtoffer werden van ratonnades, collectieve lynchpartijen.
Zijn strakke verteltrant kwam veel harder aan dan een opgewonden pamflet.
Nixpassiert gaat ook over zo'n afrekening. Om zijn meisje te verdedigen, schopt
Lucho, een veertienjarige in Berlijn levende Chileense jongen, een brutale inheemse
straatvechter het hospitaal in. De broer van het deerlijk gehavende slachtoffer zint
op wraak, maar het wordt gelukkig geen collectieve wraakactie: dan zou het Chileentje
geen schijn van kans maken. Weer heeft de jongen geluk: hoewel Skármeta twee
bladzijden lang beschrijft hoe de Berlijner hem tot moes beukt, ziet hij kans zijn
tegenstrever met een steen buiten westen te slaan, waarna ook hij bewusteloos raakt.
Lucho komt het eerst bij en maakt zich niet uit de voeten: hij luistert of hij Michaels
hartslag kan horen! Als de kerel dank zij zijn goede zorgen wakker wordt, gaan ze
met z'n beidjes een pizza eten. Wat een geluk dat Michael het Chileentje niet
doodgeslagen heeft: dat zouden de Duitsers niet graag lezen - zo racistisch zijn ze
immers niet (meer). Wat een geluk dat Michael zo sportief is zich gewonnen te geven:
zo kan Lucho zijn belangstelling wekken voorde activiteiten van het Chili-comité!
Over de gewonde broer wordt niet meer gerept - ze gaan hem nèt niet opzoeken in
het hospitaal, met een ruiker bloemen en een doos bonbons...
Nixpassiert is, naar het schijnt, een politiek jeugdboek, dat ook door volwassenen
kan gelezen worden. De stichting Sjaloom was er als de kippen bij om dit stichtelijk
opus ook voor de zieltjeswinnerij in Nederland beschikbaar te maken. Jammer voor
haar is elke schrijvende Chileen nog geen Chileense schrijver!
Guy Posson

Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales, (L'Imaginaire 31), Gallimard,
Paris, 1963, 151 pp.
Tien korte verhalen, bewerkingen van reeds vroeger verschenen teksten. Yourcenar
behandelt twee grote themata (liefde en dood) die met elkaar verweven zijn. Liefde
als instinctieve natuurkracht vol geweld, bedreiging en dood. De kunst van Yourcenar
bestaat erin dergelijke mythische gegevens zo om te werken dat zij het diepere
bestaansmysterie blootleggen. ‘Il m'arrive de penser que l'illusion est peutêtre la
forme que prennent aux yeux des vulgaires les plus secrètes réalités.’ Aan deze
metamorfose ontleent haar proza kracht, poëzie en charme.
J.F. Du Bois

Martin Walser, Seelenarbeit, Suhrkamp, Frankfurt, 1979, 294 pp., DM
28,-
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In deze zevende roman gaat Walser (o1927) voort met zijn doorlichting van het
bestaan in de Westduitse welvaartstaat. Het boek beschrijft in pregnante zinnen drie
maanden uit het leven van Xaver Zürn, privé-chauffeur bij een fabrikant: een
meester-knecht-verhouding anno 1975. Walser laat zijn personage uitspreken wat
het als chauffeur tijdens het rijden (maar niet alleen dan...) moet onderdrukken.
Achter een beheerst uiterlijk verschijnt een complexe binnenwereld van opgekropte
gevoelens, gedachten en herinneringen. Satirische observatie van de ‘betere’ lui,
tragikomische pogingen om de eigen machteloosheid door historisch bewustzijn te
overwinnen, het lijden onder een beroep, dat hem van
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zichzelf en zijn gezin vervreemdt, zijn enkele facetten van Xavers piekerend
zieleleven. Walser schrijft met deze roman een monument voor de verliezer, en toont
tegelijk de betrekkelijkheid van dit etiket aan. Want het illusieloos inzicht waar de
onderdrukte toe komt, zet de tevredenheid van de maatschappij voor schut. ‘De slaven
zullen hun meesters verlossen’, zegt Canetti in een aforisme. Walsers roman is te
realistisch om die uitspraak in werkelijkheid om te zetten, maar kritisch genoeg om
je van haar waarheid te overtuigen.
Erik De Smedt

Kunst
Karl Clausberg, Die Manessische Liederhandschrift,
(dumont-kunst-taschenbücher 62) DuMont, Köln, 1978, 204 pp., 66 zw./w.
en 28 kl. ill., DM. 12,80.
Het Manessische Liedboek (rond 1300) is een pareltje van vroeg-gotische miniatuur.
In deze monografie worden de historiek en de culturele betekenis van de inhoud
beschreven. Volgt daarop een analyse en een situering van de miniaturen die telkens
in prachtige kleurendruk worden afgebeeld. Een belangrijke bijdrage tot de kennis
van de aanvang van de wereldlijke schilderkunst in de Middeleeuwen.
J.F. Du Bois

Painton Cowen, Die Rosenfenster der gotischen Kathedralen, uit het Engels
door I. Schmid, Herderverlag, Freiburg/Basel/Wien, 1979, 144 pp., 82
zw./w. ill. en 59 kl. ill., DM. 39,50.
Het roosvenster in de gotische kathedraal duikt vrij plots op rond het jaar 1200 en
verspreidt zich in amper vijftig jaar over Frankrijk en verder over heel West-Europa.
Waaraan ontleent dat architectonisch motief zijn bijval? Niet alleen aan de prachtige
glasramen die ook in andere vensters teruggevonden worden. Veeleer moet gedacht
worden aan de symbolistische taal die zich erin uitdrukt, en aan de geestelijke
achtergronden van de 13e eeuw. Na een prachtig overzicht van de historische
ontwikkeling en een uiteenzetting over de vervaardiging, de kleuren en de
beschildering van het glas, schetst de auteur de denkpatronen die het roosvenster en
de aangewende motieven beheersen. De cirkel als symbool van het Universum en
van de volkomenheid; de stralen die zowel de wegen naar het centrum (Christus of
Maria) als de expansie van het goddelijk principe doorheen de hele schepping
aangeven. De roos zelf als symbool van Maria, van het goddelijke of van het hemelse
Jeruzalem. De auteur ziet het roosvenster als een mandala, wijst op parallelle motieven
in het boeddhisme, op de invloed van het scholastisch denken in deze vormgeving
(vooral via de school van Chartres) en legt ook verbanden met le roman de la rose
en de graalcyclus. Het boek besluit met een nauwkeurige analyse van de iconografie
die in de roosvensters te Parijs, Beauvais, Chartres en Lausanne voorkomt.
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Een boeiende inleiding op de vorm- en kleursymfonieën van de gotische
roosvensters.
J.F. Du Bois

George Grosz, Een klein ja, een groot nee, vert. Hans Hom, (privé-domein
49) De Arbeiderspers, Amsterdam, 1978, 372 pp.
Het oeuvre van een kunstenaar leeft op zichzelf. Zijn leven is nooit het echte
commentaar op zijn werk. Wel kan een biografie, of een boek herinneringen alles
beter situeren, vooral wanneer het gaat om een geëngageerd kunstenaar. Dan kan de
sociale implicatie van het werk niet verwaarloosd worden: het
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komt immers in een concrete tijd te staan. Daarom zijn deze memoires van G. Grosz
zo interessant. Hij heeft de hele 20e eeuw meegemaakt: sociale misstanden,
wereldoorlog I, de Berlijnse revolutie, dadaïsme en noem maar op. Zich revolterend
tegen alles wat naar onrecht en machtsmisbruik ruikt. Vandaar zijn bitter-ironische
karikaturen. Wat velen niet weten is wel dat Grosz achteraf naar een zuiverder
kunstvorm is gaan zoeken: ‘De tweede periode van mijn leven ontrolt zich in Amerika
en begon met een innerlijk conflict met mijn verleden... Meer dan ooit wijs ik nu de
karikatuur een achterafplaatsje in de kunst toe en ik beschouw de perioden dat de
karikatuur al te zeer op de voorgrond treedt als perioden van verval. Want leven en
dood zijn, staat u me toe, grootse thema's - het zijn geen thema's die zich lenen voor
hoon en goedkope grapjes’. Dat een kunstenaar tot dergelijke inzichten komt, bewijst
dat hij de ware dimensies van de kunst kent. Zijn memoires zijn niet alleen een
historisch document maar het getuigenis van een authentieke mens. Een pluimpje
voor de voortreffelijke vertaling.
J.F. Du Bois

Wassily Kandinsky, Cours du Bauhaus, uit het Duits vertaald door S. en
J. Leppien, (Bib. Médiations 174) Denoël/Gonthier, Paris, 1975, 240 pp.,
FF. 15,-.
De lessen die Kandinsky gaf aan de studenten van het Bauhaus werden hier
samengebundeld. Het zijn meer schemata en vluchtige notities. Zij vormen een heel
interessante inleiding op het pedagogisch denken van Kandinsky. Uit andere
geschriften kennen wij zijn opvattingen over de functie van de kunst: men leze
daarover vooral zijn ‘Ueber das Geistige in der Kunst’. Hier zien we hoe hij deze
ideeën pedagogisch wist te vertalen. Belangrijk voor de kennis van het
Bauhausgebeuren.
J.F. Du Bois

Octavio Paz, Marcel Duchamp: L'apparence mise à nu, Les essays CXCVII,
Gallimard, Paris, 1977, 189 pp.
Twee essays van de Mexicaanse dichter O. Paz werden hier samengebundeld: Le
château de la pureté en *water writes always in* plurial. Paz analyseert in Le château
Duchamps bekend oeuvre Le grand verre ou la mariée mise à nu par ses célibataires,
même. In het tweede opstel stelt hij een interpretatie voor van diens beroemde
assemblage die zich in het museum van Philadelphia bevindt. Volgens Paz is het
hele oeuvre van Duchamp een reactie tegen de moderne kunst, vooral die van zijn
tijd. Hij verwerpt de opvatting dat het kunstwerk een object is. Er bestaat geen kunst
op zich; de kunst is geen ding maar een overdracht van ideeën en gevoelens. Daarom
de ready-
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mades of de gelijkschakeling van alle objecten op het niveau van de waarde. Niet
het bezit van het object is belangrijk maar de visie. Duchamps erotiek sluit derhalve
geen fysische verkrachting in maar wat Paz noemt: le viol visuel. De triomf van het
zien op het tasten. Vandaar de stereoscopie in de assemblage te Philadelphia. Zo
herneemt Duchamp de aloude thematiek van de Westeuropese kunst: de liefde en de
kennis, hoofse liefde en het hermetisme van de neo-platonici. Belangrijke bijdrage
tot de interpretatie van Duchamps bemoeiingen i.v.m. het wezen en de functie van
de kunst.
J.F. Du Bois

Jean Stengers e.a., Brussel, groei van een hoofdstad, Mercatorfonds,
Antwerpen, 1979, 455 pp., overvloedige zw.w. en kl. ill., BF. 2.900.
De stad Brussel heeft in 1979 het millennium van haar bestaan gevierd. Bij die
gelegenheid hebben professor Stenger en zijn ploeg medewerkers een boek
samengesteld waarin de geschiedenis, het artistieke verleden, de politieke betekenis
en de hedendaagse problematiek van de Belgische hoofdstad worden behandeld. Een
reeks lezenswaardige monografieën waaruit heel wat te leren valt over de politieke
en de culturele betekenis van Brussel. Ik werd o.m. geboeid door de bijdragen over
het urbanisme en vooral over de langzame verfransing van deze stad. Prof. Hasquin
biedt hier een historisch inzicht in één der zwaarste hypotheken die op de Belgische
samenleving drukt. De iconografie van Brussel werd met zorg uitgekozen; de prachtige
kleurillustratie van stadsgedeelten en van oude en moderne kunstwerken verhogen
het kijkgenot. Dit is wel het mooiste en meest blijvende geschenk dat onze hoofdstad
bij haar milleenium aangeboden kreeg.
J.F. Du Bois

Gabriele Sterner, Barcelona: Antoni Gaudi y Corn'et, Architektur als
Ereignis, (dumont taschenbücher 73) DuMont, Köln, 1979, 173 pp., 63
zw./w. en 30 kl. ill., DM. 12,80.
Antoni Gaudi (1852-1926), de architect van o.m. het Palacio Güell, de Casa Mila en
de Sagrada Familia, vatte de bouwkunst altijd op als een terugkeer naar de oorsprong.
Hij bedoelde hiermee niet een onderduiken in de culturele traditie van verleden
eeuwen. Hij had het veeleer over de organische harmonie van delen en geheel. Zijn
gebouwen zijn een reageren op de ervaring, het leven, d.w.z. de verbinding van
schoonheid en noodzakelijkheid. ‘Zonder waarheid geen schoonheid’. Zo moest voor
hem een ornament bepaald worden door structuur, materiaal en economische
overwegingen. Gaudi heeft zich derhalve bevrijd van de neogotische traditie die toen
in Europa, ook in Spanje, heerste. En de architectuur langs meer bevrijde banen
geleid. In deze monografie wordt Gaudi gesitueerd en worden zijn basisinzichten
klaar uiteengezet. Verder worden zijn voornaamste bouwwerken geanalyseerd. Uit
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de studie van zijn ontwerpen en realisaties blijkt duidelijk dat voor hem architectuur
geen herhaling is van formules en tradities, maar echt ‘een gebeurtenis’.
J.F. Du Bois

Adriaan Venema, De ballingen: Frits van den Berghe, Gustave De Smet
en Rik Wauters in Nederland (1914-1921), Het Wereldvenster,
Baarn/Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1979, 182 pp., rijk geïll., BF.
1.350.
Bij het uitbreken van W.O.I zochten heel wat landgenoten een toevlucht bij onze
Noorderburen. Zo kwamen ook van den Berghe, De Smet en Wauters in Nederland
terecht waar ze vrij vlug in contact kwamen met het daar heersende kunstleven. Voor
hen werd het
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o.m. de kennismaking met het Cubisme wat hun kunst bevrijdt van eng provincialisme.
Over deze gekende feiten publiceerde Venema een uitgebreide en heel goed
gedocumenteerde studie. Een belangrijke episode van onze kunstgeschiedenis wordt
hierdoor verhelderd. Toch mag men nog niet concluderen dat de Cubistische stijl
uitsluitend door Hollandse beïnvloeding bij de Vlaamse kunstenaars doordrong. En
dat le Fauconnier de grondlegger is van het Cubisme blijft een aanvechtbare bewering.
Laten we Braque en Picasso niet over het hoofd zien.
J.F. Du Bois

Theater
W.D. Howarth (ed.), Comic Drama. The European Heritage, Methuen,
London, 1978, 194 pp., £7,50.
Natuurlijk is een selectief boek als dit er een opzettelijk wil zijn, er bij benadering
niet toe in staat het geschakeerde gamma van wat nu de komedie in 2500 jaar Europese
dramatiek heeft uitgemaakt aan te geven binnen zo weinige bladzijden. Alvast echter
gaat de samensteller op alle denkbare opvattingen (en verklaringen) principieel in
en dat geeft een uitstekende introductie aan deze panoramische tocht. Een aantal
Britse experts lopen dan de gebruikelijke indelingsnormen af: antieke tijden,
middeleeuwen, Italië, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noord-Europa en, wat
verrassend toch, de 20e eeuw. Bij alle snelheid waarmee deze tocht noodgedwongen
gebeurt, is er rijkelijk inzicht aanwezig; de bedrevenheid waarmee complexe aspecten
inzichtelijk worden gemaakt, imponeert. Als basisverkenning is deze uitgave dan
ook bijzonder geschikt, al blijft de bibliografische steun dan toch iets te beperkt.
C. Tindemans

Eckard Lefèvre (Hrsg.), Das Römische Drama, Wissensch.
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1978, 463 pp., DM. 74,- (ledenprijs DM.
49,-).
Mag het Romeinse drama vandaag grotendeels van het theaterrepertoire verdwenen
zijn, voor de kennis van de evolutie van drama en theater in West-Europa blijft het
onmisbaar. Een aantal experts zet zich hier aan een synthese die de wetenschappelijke
kennis van deze periode zo zorgvuldig en zo actueel mogelijk optekent, de diverse
opinies bij elkaar legt en tot een zelfstandige conclusie komt die tevens ruimte laat
voor zelfstandig verwerkingsonderzoek. E. Lefèvre zelf legt de dominante principes
van het Latijnse dramatische denken samen. J. Blänsdorf behandelt de preliteraire
vormen en de organisatievoorwaarden van het theater, terwijl hij tevens de hele
Plautus voor zijn rekening neemt, tot diens nawerking toe. H. Juhnke presenteert
Terentius, H. Concik de republikeinse tragedie, R. Rieks de wisselvormen van de
mimus en de attelane, G.A. Seeck Seneca's tragedie en I. Opelt het drama uit de
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keizertijd. Al deze opstellen worden geschraagd door een ontstellend internationale
bibliografie en het resultaat is even leesbaar als het erudiet is.
C. Tindemans

Paul-Louis Mignon, Panorama du théâtre au XXe siècle, Gallimard, Paris,
1978, 359 pp., FF 42,-.
Alfred Simon, Le théâtre à bout de souffle?, (Intervention), Ed. du Seuil,
Paris, 1979, 127 pp., FF 30,-.
Wat P.-L. Mignon over de krachtlijnen van het moderne theater neerschrijft, is nergens
banaal; zijn zowel essayistische als inzichtelijke beknoptheid leidt weliswaar
herhaaldelijk tot oversimplificatie maar zijn zin voor de epigrammatische formule
vangt dan weer prikkelend een aantal constanten en (betwistbare) oordelen op. Bij
alle zelf-
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beperking tref je toch wel de onmisbare grote compartimenten aan: theoretische
theateresthetica, de (maatschappelijke) voorwaarden tot theaterkunst,
theatergeschiedenis toch nog steeds opgehangen aan personen en gebeurtenissen,
prognose voorde onmiddellijke toekomst, aangevuld met overzichten van de
dramatische letterkunde die (chauvinistisch maar toch verklaarbaar) alle voorrang
aan de Franse produkten verleent en de werelddramatiek in vlugge trekjes samenperst.
Voor een Frans publiek (dat immers geen toegang heeft tot de overige wereldtalen)
boeiend is er een anthologie van teksten over drama en theater waarin de practici en
de auteurs (maar niet de wetenschap!) vertegenwoordigd zijn. A. Simon spreidt zijn
kater over het huidige Franse theater breedvoerig uit; hoofdzakelijk zijn heimwee
naar de rol van de auteur valt daarbij op en eveneens zijn partijdige afkeer van de
hegemonie van de regisseur. Zijn volstrekt eenzijdige opstelling is makkelijk te
weerleggen maar dat neemt niet weg dat zijn discussiepunt een geldig aspect uitmaakt
in het voortdurende debat over wezen, werking en toekomst van het theater.
C. Tindemans

George Rowell, The Victorian Theatre 1792-1914. A Survey, Cambridge
UP, Cambridge, 2 978, 239 pp., hc., £10,50, pb., £3,95.
Deze herdruk (11956) bevat dezelfde basisgegevens om het panorama van het
Victoriaanse theater rechtvaardig te leren kennen. Wijzigingen in het bezoekpatroon
van het theater, aansluitende adaptatie van het drama, moralistische injectie van de
thematiek, opkomst van het ‘betere’ drama dat zich aan de volksmassa onttrekt en
de burgerlijke kringen opvrijt, langzame verbrokkeling van het eenheidsbeeld in
maatschappij en ethos, deze ook elders in Europa (zij het telkens onder andere
benamingen) bekende fenomenen worden zorgvuldig gepresenteerd, af en toe iets
te beperkt geargumenteerd maar toch wel rechtvaardig samengevat als gezichtspunten
die zowel de eigen periode karakteriseren als de breuk met de daaropvolgende
verklaren. De verse druk bevat, tekenend voor de gewijzigde belangstelling, een
sterk uitgebreide bibliografie, het bewijs dat de studie sedert 1956 verblijdend
toegenomen is.
C. Tindemans

Ernst Schröder, Das Leben-verspielt, S. Fischer, Frankfurt, 1978, 295 pp.,
DM. 24,-.
S., een topacteur in het na-oorlogse Duitse theater, acht zich geroepen zijn leven
retrospectief toch te integreren in deze kwart eeuw maatschappelijkheid, tegelijk
toegevend aan zijn behoefte fraai over zichzelf en zijn levensopvatting te literariseren.
Het resultaat is ergerlijk ongelijk. Wat grondiger analyse in zijn eigen acteurscredo
geeft hij niet en zijn commentaar op de tijdsrand is kinderlijk gebleven; dagdromen
over zon en zee doet hij te vaak zodat hij nauwelijks iets te bieden heeft voor wie
zowel in het theater als in deze acteur geïnteresseerd is.
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C. Tindemans

Erich Strassner, Schwank, (SM 77), J.B. Metzler, Stuttgart, 21978, 123
pp., DM. 12,80.
Encyclopedisch is deze monografie over de ‘klucht’ in deze zin dat ze alle denkbare
aspecten over het historische en het essentiële karakter van het verschijnsel samenvat
en bibliografisch ondersteunt. De hoofdnadruk ligt wel op de epische bestaansvorm
die als genre onderzocht wordt, in zijn herkomst uit Egypte over diverse
verwerkingsstadia gedifferentieerd wordt waarna zijn Duitse versie chronologisch,
thematisch, formeel en invloedshistorisch breed bekeken wordt. Uiteraard ont-
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breekt ook niet het sociologische reliëf. Europees beoordeeld wordt de dramatische
variant van dit genre m.i. onderschat. Het bibliografische kapittel maakt dat weer
goed.
C. Tindemans

Oliver Taplin, Greek Tragedy in Action, (UP 651), Methuen, London, 1978,
203 pp., £3,50.
De eminente Graecist spant zich in, mét behoud van alle geleerderigheid die hij als
fundament van zijn uitgangspunt nodig heeft, een aantal vooroordelen over de
spel-eigenschappen en de opvoerbaarheid van de Griekse tragedie (toen en thans)
uit te schakelen. Met overtuigend succes. Begin- en eindpunt van zijn interpretatie
is de theatervoorstelling en alle behandelde aspecten winnen slechts onder dat oogpunt
hun functionele zin. Daartoe gaat hij, binnen de tekst en niet als een inventaris van
historische realia, principieel in op de normen en conventies van drama en theater
bij de oude Grieken, om, na een werkselectie van 9 teksten verantwoord te hebben,
de op- en afgang van personages, de handelingen en gebaren, de voorwerpen en
rekwisieten, de groepstaferelen, de geluiden en de stiltes, de scenische ritmiek, de
emoties en de betekenissen van de mythische traditie indringend te analyseren en te
verhelderen. Dat gebeurt in een theatrale duidelijkheid en in een simpelheid van
taalgebruik die zeldzaam zijn. Het maakt het mogelijk dit boek te gebruiken zowel
als introductie tot een onbekend domein dan als verdieping in een matig vertrouwd
veld.
C. Tindemans

Ernst Schumacher, Schriften zur darstellenden Kunst, Henschelverlag,
Berlin, 1978 551 pp., DDR M 35,-.
S., leerstoel theaterwetenschap Humboldt-universiteit Oost-Berlijn, bundelt de
principiële opstellen over zijn vakgebied dat hij weliswaar als hét theater voorop kan
plaatsen, dat hij echter niet beperkt wil houden tot het conventionele
schouwburg-proces en waaronder hij dus alle vormen van theatraliteit schakelt zonder
aanzien van het gebruikte medium (film, televisie, muziektheater, radio, ballet, mime).
Het eerste hoofdstuk (Darstellende Künste und Gesellschaft) is meteen fundamenteel;
theater, als element van de bovenbouw, behoort tot de vanzelfsprekende factoren in
de opbouw van een socialistische samenleving en dus moet de theorie van het theater
er fundamenteel een politiek-maatschappelijke zijn. Dit fundament blijft alle overige
opstellen determineren, of het nu gaat om het (historische) drama, het
documentendrama, het Duitse classicisme, de Brecht-interpretatie, de problemen met
P. Hacks, dan wel om de afwijzing van het belcanto, de verbijzondering van
acteursprestaties, notities i.v.m. film, de dramaturgie van de televisie, het gebaar in
het Oosterse en het Westerse theater. Het aanvangs-raam wordt symmetrisch
dichtgemaakt door het eindopstel dat een aantal geladen stellingen over de theorie
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van de uitbeeldende kunsten bevat die, bij alle axiomatiek, zelfs binnen de DDR nog
geen systematische realisering hebben ontvangen. Bij alle eenzijdigheid is dit boek
echter onder geen voorwaarde uit de discussie over het object van de
theaterwetenschap te weren.
C. Tindemans

Jean-Claude Amalric, Bernard Shaw. Du réformateur victorien au prophète
édouardien, (Etudes anglaises 67), Didier, Paris, 1977, 588 pp.
Norbert Greiner, ‘Idealism’ and ‘Realism’ im Frühwerk George Bernard
Shaws, (Anglistische Forschungen Heft 122), C. Winter, Heidelberg, 1977,
324 pp., DM. 80,-.
Hoe lijvig Amalric zijn opdracht (de ideeënvoorraad van G.B.S. tussen zijn
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overkomst naar Londen tot ca 1910) ook heeft uitgeschreven in vele sterk
onderverdeelde onderdelen, veel heeft hij in wezen niet aan te tonen. Zijn stelling
dat Shaws visie op het leven grondig veranderd wordt door zijn ontdekking van het
socialisme (voortreffelijk opgehangen aan de analyse van Shaws eerste mislukte
romans), wordt gesterkt door zijn Fabian-pamfletproduktie en culmineert logisch in
de Creative Force-doctrine die, omstreeks 1910 geformuleerd, niet meer gewijzigd
wordt. S.'s verdienste bestaat erin dat hij deze simpele stellingen meer dan grondig
in elke levensuiting opgespoord heeft en er de (grillige, ondanks de stoere
zelfzekerheid) evolutie van classificeert. Greiner daarentegen grijpt enkel de
basisideeën uit G.B.S.' Ibsen-commentaar op en tracht te demonstreren hoe consequent
Shaw deze waardeklassen van de menselijke attitudes in zijn dramatische eerste
oeuvre heeft uitgewerkt. Het resultaat is eerst dat S. de samenhang van deze begrippen
weet te differentiëren en te verdiepen, en dat hij vervolgens dramaturgisch én
ideologisch weet inzichtelijk te maken hoe elk nieuw drama van Shaw niets anders
is dan een uitgetekende verbijzondering van deze ideeën. We houden er een
‘held’-begrip aan over dat ook buiten Shaw om als toets-gegeven erg nuttig kan
worden.
C. Tindemans

Ronald Ayling-Michael J. Durkan, Sean O'Casey. A Bibliography,
Macmillan, London, 1978, 411 pp., £20,-. E.H. Mikhail, Oscar Wilde. An
Annotated Bibliography of Criticism, Macmillan, London, 1978, 249 pp.,
£15,-.
Beide publikaties behoren tot dat vanzelfsprekende apparaat voor studie en evaluatie
dat iedere rechtgeaarde cultuurperiode zich moet verschaffen. Ieder voor zich leggen
de samenstellers op andere aspecten de nadruk. Bij Ayling-Durkan is de (bij alle
voorzichtigheid toch wel zo definitief mogelijke) codex aanwezig van alles wat
O'Casey ooit tijdens zijn leven heeft geschreven resp. gepubliceerd; zijn boekwerken
voorop, maar ook de pamfletten, de bijdragen bij groepspublikaties, de medewerking
aan tijdschriften, de vertalingen, de manu- en typoscripten, de premières en
hoofdopvoeringen, de adaptaties, de plaatopnamen, de radio- en tv-praatjes, de films.
Identificatie en (vaak) vindplaats zijn aangegeven; raadpleging wordt echt mogelijk.
Mikhail verzamelt alles wat over O. Wilde werd gepubliceerd, althans wat in
boekvorm of tijdschriftbijdrage in de voornaamste cultuurtalen bereikbaar is, zowat
3.500 bibliografische gegevens; die bronnen liggen opgetekend in
verzamelbibliografieën (waarvan deze dan een bijzondere vorm is), in de
verzamelbibliografie n.a.v. de eerste publikatie van Wildes oeuvre, in de literaire en
theatrale kritiek zoals in erg verscheiden publikatievormen aan te treffen (van boek
over tijdschrift tot de brede pers), in de dissertaties, discografie en zelfs satirische
documenten. Benijdenswaardig.
C. Tindemans

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

Film
J. Aumont, Montage Eisenstein, Editions Albatros, Paris, 1979, 221 pp.,
(geïll.).
Cahiers du Cinéma (ed.), S.M. Eisenstein Esquisses et Dessins, Editions
de l'Etoile, Paris, 1978, 95 pp., FF. 38,-.
J. Aumont is de Franse uitgever van de geschriften van Eisenstein. Zijn benadering
van het werk van de grote Russische filmer en theoreticus is oorspronkelijk, boeiend,
kordaat en toch genuanceerd in zijn formuleringen.
Aumont doet een poging om, laverend tussen filmisch werk en theoretische
geschriften (die hij beide grondig blijkt
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te kennen) een systeem-immanente verklaring te geven van Eisensteins werk- en
denkwijze. Dit is een bijzonder moeilijke opdracht omdat er zoveel externe elementen
zijn die een nuchtere evaluatie in de weg staan (toegankelijkheid van de theoretische
bronnen, ideologische vooringenomenheid, biografische lacunes, enz.). De lectuur
van dit essay is boeiend, vaak verhelderend, plezierig voor de nauwgezetheid en de
kritische aanpak. Maar de eindindruk is toch een beetje teleurstellend: dat komt vnl.
doordat S. al te voorzichtig blijft en al te rechtvaardig wil zijn. Samen met de
Oktober-analyse in dezelfde reeks, geeft deze studie echter weer eens blijk van de
ernst waarmee de Franse theoretici momenteel bezig zijn met de re-evaluatie van het
werk van Eisenstein. Aansluitend hierbij vestig ik graag de aandacht op de publikatie
van een 150-tal schetsen van Eisenstein (de begeleiding van een gelijkaardige
tentoonstelling). Zij bevat veel en onbekend materiaal: Eisenstein was een geïnspireerd
en produktief schetser. Zijn decor-ontwerpen zullen velen verrassen.
Eric De Kuyper

B. Lawton & J. Staiger (eds.), Explorations in National Cinemas, The 1977
Film Studies Annual: Part One, Redgrave Publishing Company,
Pleasantville, 1977, 160 pp., $14,95.
B. Lawton & J. Staiger (eds.), Film: Historical-Theoretical Speculations,
The 1977 Film Studies Annual: Part Two, Redgrave Publishing Company,
Pleasantville, 1977, 81 pp., $19,00.
Twee afleveringen van een interessant jaarboek met een reeks opstellen die losjes
iets - of helemaal niets - te maken hebben met de titel. Het eerste nummer bevat vnl.
reflexies naar aanleiding van losstaande films (van Ford, Kubrick, Eisenstein, Vertov,
enz) en een beschouwing gewijd aan dialoog in film en fictie. Het andere nummer
biedt enkele nuttige benaderingen van de filmhistoriografische bezigheid: te weinig
echter om de basis te leggen voor allernoodzakelijkste hernieuwde aanpak, maar
toch fragmentarisch inspirerend. Ook de twee opstellen gewijd aan de
genre-problematiek doen een poging tot verruiming van de problematiek.
Ontgoochelend, hier zoals in de vorige aflevering, zijn de semiotische benaderingen.
Het allerinteressantste is een psychoanalytische systematisering van de pornografische
film. Eens te meer is deze publikatie het bewijs van de vitaliteit van de filmstudies
aan de Amerikaanse universiteiten.
Eric de Kuyper

Georges Sadoul, Chroniques du Cinéma Français. Ecrits I, (Coll.
10/18-1302), Union Générale d'Editions, Paris, 1979, 413 pp.
G. Sadoul staat vooral bekend als één van de vooraanstaande Franse filmhistorici.
Van hem - en postuum samengelezen door B. Eisenschitz - verschijnt nu een reeks
andere geschriften. Dit eerste deel bestaat uit besprekingen gewijd aan de Franse
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film van vóór de oorlog, na de oorlog en de ‘nouvelle vague’. Het zijn korte opstellen
die in kranten of weekbladen verschenen. Sadoul is een goede en vlotte ‘chroniqueur’
met ‘feeling’ en (politiek links) engagement. Hij is echter een zwakke criticus, fladdert
om de films heen; weet niet strak te ontwikkelen en zijn standpunt is voorspelbaar
en vaak banaal. Het misverstand om Sadoul wordt hier nogmaals bevestigd: hij heeft
de kwaliteiten niet die men van een historicus mag verwachten: hij blijft een
chroniqueur. En als recensent is hij bovenal journalist. Dit zou niet zo erg zijn als
deze karakteristieken erkend werden en de publikatie van deze geschriften ware een
mooie aanleiding voor reëvaluatie. Zijn monumentaal (historisch) oeuvre blokkeert
helaas meer dan het reveleert.
E. de Kuyper
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C. Devarrieux, Entretiens avec Joris Ivens, (Coll. ça/cinéma), Ed. Albatros,
Paris, 1979, 124 pp. (geïll.).
Ik heb nooit goed begrepen wat men in J. Ivens zag. Een geëngageerd documentarist?
Zo wordt hij door zijn bewonderaars geschilderd. Zijn Chinafilm heeft - voor de
zoveelste keer - duidelijk gemaakt dat hij de laatste drie decennia wel overal bij is
geweest, maar nergens iets heeft gezien. Overal heeft hij kansen gemist om werkelijk
als ‘geëngageerd cineast’ te fungeren: iemand die kritisch ziet. Deze gesprekken met
C. Devarrieux bewijzen nog maar eens dat Ivens, beslist een eerlijk mens, inzicht
mist: in zijn eigen activiteiten en in die van anderen en dat hij tot die generatie van
naïeve geëngageerden behoort, die alles verontschuldigen met hun ‘spontaneïteit’.
Hoedt u voor zulke cineasten, hoedt u voor zulke mensen!
E. de Kuyper

M. Estève, Cinéma et Condition Humaine, (Coll. ça/cinéma), Ed. Albatros,
Paris, 1979, 217 pp.
Dit is een bundeling van recensies verschenen in Esprit, Etudes en een paar andere
tijdschriften. Ze zijn voornamelijk gewijd aan cineasten of films, die deze recensent
inspireerden tot humanistische beschouwingen. Het is het soort kritiek waar ik weinig
voor voel (het gaat wel degelijk om ‘la condition humaine’, bekommernissen die ik
nauwelijks of nooit verantwoord acht in verband met ‘film’), en bijgevolg ook voor
het allergrootste deel gewijd aan Latijnsamerikaanse cineasten, films uit Oostelijke
landen, enz. Vergeleken bij onze Vlaamse tegenhangers van dit soort kritiek zijn
deze beschouwingen altijd leesbaar, elegant geformuleerd, en nooit prekerig. Alleen
heb ik als lezer en filmliefhebber altijd de indruk bij Estève dat hij zich van medium
vergist.
E. de Kuyper

Varia
Herbert Brunner, Alexander Reitzenstein, Reclame Kunstführer
Deutschland II: Bad-Würtemberg, Reclam Verlag, Stuttgart, 1979, 925
pp., 176 ill, 2 kaarten, geb. DM. 39,80.
Een zevende, herwerkte uitgave van een handige reisgids over Bad-Würtemberg.
Zoals in de andere delen van deze reeks reisgidsen vinden we hier degelijke informatie
over geschiedenis en cultuur, grondschema's van belangrijke gebouwen en keurig
fotomateriaal van kunstwerken. Je kunt je reis in de huiskamer voorbereiden, tot in
het detail. En bij voorbaat genieten van de volgende vakantie in het zuiden van
Duitsland.
J.F. Du Bois
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Jean-Victor Hocquard, Cosi Fan Tutte, Aubier, Paris, 1978, 220 pp.
Jean-Victor Hocquard, Le Don Giovanni de Mozart, Aubier, Paris, 1978,
218 pp.
Het lijkt wel of de Fransen hun achterstand op het vlak van muziekpublikaties willen
goedmaken: nog nooit verscheen er zo veel en zo veel verscheidene boeken over
muziek. Ditmaal grondige en vrij zakelijke besprekingen en analyses van twee van
Mozarts beroemdste opera's. De analyse van het werk is telkens én muzikaal en
dramaturgisch. Bijzonder goed is de analist hier in het bestuderen van de verschillen
tussen da Ponte, de librettist en Mozart de componist. Vanzelfsprekend valt er weinig
nieuws te vertellen over deze twee werken, maar wat Hocquard schrijft is degelijk
en helder. Erg prettig in gebruik is dat je zonder al te veel moeilijkheden het leesritme
kunt aanpassen aan het luisterritme. Een discografie ontbreekt, en dat is misschien
toch wel jammer gezien de eerder vulgariserende opzet van de werkjes.
Eric de Kuyper
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Walter Kugler, Rudolf und die Anthroposofie, Wege zu einem neuen
Menschenbild, DuMont Buchverlag, Köln, 1978, 241 pp., zw./w. ill., DM.
12,80.
R. Steiner heeft de antroposofie ooit omschreven als een ‘bewustzijnsvorming van
het mensdom’. Zij beoogt volgens hem een omslaan van het menselijk streven, een
bewustzijnservaring, een beleven van het tijdsgebeuren. M.a.w. aan de ziel een
richting geven. Steiner legt daarmee de nadruk op de individuele mens die door
bewustwording tot dynamische hernieuwing komt. Gebruikmakend van de vele
geschriften uit de Steinernalatenschap behandelt de auteur hield de ideeën van de
grote antroposoof over wetenschap en vorming, over kunst en leven, over de sociale
betrokkenheid van het individu. Een confrontatie met de vele eigentijdse problemen.
Vele inzichten van Steiner werken verhelderend en bevrijdend. Zijn pleidooi voor
een meer bewust geestelijk leven zijn een belangrijke bijdrage om in een beschaving
waar bureaucratie en consumptie alles vervlakt, toch weer als mens te leren leven.
J.F. Du Bois

Renate Rubinstein, Hedendaags Feminisme, Meulenhoff, Amsterdam,
1979, 77 pp., fl. 10,-.
Andreas Burnier, De Zwembadmentaliteit, Querido, Amsterdam, 1979,
180 pp.
Beide schrijfsters hebben het in deze boekjes over ‘feminisme’. R. Rubinstein is
duidelijk ‘anti-’ en A. Burnier duidelijk ‘pro-’. Houdt het verschil daarbij op? Beiden
willen overtuigen, en gebruiken daarvoor contradictorische middelen. Rubinstein
gaat polemiserend te werk, op zo'n talentrijke en beeldrijke manier dat je gewoon
versteld staat dat ze uiteindelijk (in de Nederlandse context dan, waarvoor ze schrijft)
niet veel meer bereikt. Ze bereikt niet veel meer dan dat ze een populair curiosum
is, en wordt op die manier geneutraliseerd. Burnier daartegen argumenteert - ze trekt
daarbij, soms welsprekend, soms nogal log en pedant, enkele laden uit de culturele
erfenis open (Goethe, Jung, o.m.). Mij overtuigt ze helemaal niet, en ik krijg bij de
lectuur geen zin om tegenargumenten te bedenken, zoals bv. Maarten 't Hart wel
deed één maand lang in de NRC. Ik betrap me er zelf op me te vervelen bij de lectuur
van Burniers pleidooi; het ergste wat haar wel kan overkomen, vermits wat ze schrijft
in principe ‘niemand’, noch man noch vrouw, onverschillig kan laten. Ze doen maar,
denk ik er bij. Hetzelfde zullen waarschijnlijk veel lezers ook van R. Rubinstein
denken.
Eric de Kuyper

L. Van Poecke, De Taal van de Kledij. Een dubbele lectuur van R. Barthes'
Système de la Mode, voorafgegaan door een inleiding op de semiologie,
Centrum voor Communicatiewetenschappen, Leuven, 1978, 132 pp.
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L. Van Poecke heeft een grondige en weldoordachte ‘lectuur’ gedaan van één van
R. Barthes moeilijkste boeken. Hij heeft het nodig geacht daar een beknopte doch
fundamentele inleiding in de semiotiek aan mee te geven. Geen oppervlakkige
vulgarisatie zoals je maar al te vaak tegenkomt, maar een beheerste en coherente
benadering, die ook ‘nevengebieden’ er bij betrekt. S. blijkt trouwens een erg ruime
blik te hebben op de hele context, zodat hij waar het moet - en vaak op oorspronkelijke
wijze - Kristeva, Lacan, Baudrillard, Foucault enz. ter sprake kan brengen. Allemaal
kwaliteiten die we in ons Nederlandstalige culturele milieu niet zo gewend zijn. Wat
we echter wel - helaas - gewend zijn is dat deze waardevolle bijdrage tot een
kernproblematiek van deze tijd, marginaal gepubliceerd wordt. Met de gekende
spreuk: je mag je gelukkig achten dat het gepubliceerd wordt! Dit
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blijft een schande. Hoe veel briljanter en effectvoller zou van Poecke overkomen als
hij zijn studie ‘echt’ had kunnen uitgeven. Hij zou dan vermoedelijk ook de
persoonlijke passages meer uitbreiding hebben kunnen geven.
E. de Kuyper

Jan Baptist Chrysostomus Verlooy, Verhandeling op d'Onacht der
moederlyke Tael in de Nederlanden (1788), Martinus Nijhoff /den Haag,
Tjeenk Willink /Noorduijn, 1979, 140 pp., BF 435.
In zijn ‘Verhandeling’ schreef de Brusselse advokaat J.B.C. Verlooy o.m. het volgende
over het Nederlands in het Brussel van zijn tijd: ‘de Nederduitse taal is in deze stad
niet alleen veronachtzaamd, maar ook veracht; men spreekt er schier niets anders
dan de straat-taal; (...), er is geen Brusselaar of hij zal zeggen dat hij geen sermoen
kan schoon vinden in 't vlaams, maar dat het moet in 't frans en van een Fransman
zijn; daar zijn er die vermijden vlaams te spreken in gezelschap of op straat.’ (p. 39)
Bijna 200 j. na de eerste publikatie bezorgen de professoren J. Smeyers (specialist
in de Nederlandse literatuur van de 18de e.) en J. Van Den Broeck (rechtshistoricus),
een nieuwe uitgave van de ‘Verhandeling’, algemeen aangezien als het eerste
document in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In de inleiding wordt de
politieke en culturele situatie in de Zuidelijke Nederlanden onder het Oostenrijks
bewind toegelicht alsook het aandeel dat Verlooy gehad heeft in de ontvoogding van
zijn volk: op rechtsgebied door de publikatie van de Codex Brabanticus, op politiek
gebied waar hij als naaste medewerker van J.F. Vonck een van de drijvende krachten
in de Brabantse Omwenteling (1789) is geweest en op taalgebied, zoals blijkt uit zijn
‘Verhandeling’. De oorspronkelijke tekst daarvan is in het tweede deel in ‘facsimile’
opgenomen, ruim voorzien van verduidelijkende commentaar in de marge en van
woordverklaringen in voetnoot. De ‘Verhandeling’ blijft merkwaardig genoeg een
actueel geschrift in dit land van communautaire twisten, waar taalincidenten geregeld
de voorpagina van de kranten halen.
J. Gerits

Claude F. Baudez, Mittelamerika, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1979,
207 pp., DM. 9,80, 53 kleur- en 107 zw.-wit illustraties. Bibliografie,
register.
Dit mooie pocketboek verscheen in 1972 in een duurdere uitvoering bij Nagel te
Genève. C.B. beschrijft nauwkeurig de problemen waarvoor de onderzoeker van de
landbrug tussen de twee Amerikaanse subcontinenten zich gesteld ziet. Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama werden tot 1950 ‘geëxploreerd’ door
huaqueros, professionele plunderaars, die de vindplaatsen goeddeels verwoestten,
zodat het erg moeilijk is relatieve chronologieën op te stellen.
Pas enkele tientallen jaren geleden is men daarmee begonnen. De talrijke illustraties
bewijzen dat het de moeite loont. Ofschoon er bijna geen bouwwerken overeind zijn
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gebleven, en keramiek en beeldhouwkunst qua thematiek vaak de invloed van de
Azteken en de Maya's (en in mindere mate die van de eigenlijke Zuidamerikaanse
culturen) verraden, heeft de Middenamerikaanse kunst toch een eigen gezicht. Goede
voorbeelden daarvan zijn de basaltfiguren uit de provincie Chontales (Nicaragua)
(p. 101 e.v.) of uit Costa Rica (p. 175, 180 e.v.), en de soms één meter hoge cultische
basalten tafels. Ze zijn uit één stuk steen gehouwen en dragen tussen de poten
mythologische figuren (p. 189 e.v.). De duiding ervan blijft echter mysterieus, omdat
Midden-Amerika geen schrift-tekens kende (cf. de Mayaglyphen) en omdat na de
Conquista de aandacht van de kroniekschrijvers meestal naar de Mexicaanse en
Peruviaanse Indianen is gegaan.
Guy Posson
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‘Gelijkwaardig maar anders’
Waarom vrouwen geen priester kunnen worden
Ida Raming
Onder de verschillende argumenten die tegen de toelating van de vrouw tot het
priesterschap worden ingebracht, komt vaak de opwerping voor dat de vrouw
voor dat ambt niet geschikt is uit hoofde van haar ‘wezen’ of natuur. De welhaast
onoverzienbare vloed literatuur die zich kritisch inlaat met de verschillende
argumenten voor de uitsluiting van de vrouw, besteedt natuurlijk ook aan dat
bezwaar aandacht. Maar aangezien het zo vaak terugkeert en uiteindelijk aan
alle andere ten grondslag ligt, is het misschien nuttig er eens wat uitvoeriger op
in te gaan en te onderzoeken hoe het historisch ontstaan en in de loop der tijden
geëvolueerd is. Daarbij dienen ons m.i. de volgende drie vragen voor ogen te
staan:
1. Wat verstaat men in deze context onder het ‘wezen van de vrouw’?
2. Steunde in de vroege en de middeleeuwse kerk de uitsluiting uit het ambt
eveneens op het ‘anders-zijn’ van de vrouw?
3. Hoe dient men de tegenwoordig gebruikte formulering ‘gelijkwaardig maar
toch anders’ en de daaruit volgende consequenties voor de status van de vrouw
in de kerk te beoordelen tegen de achtergrond van de historische samenhang?1

Theologen over het ‘wezen van de vrouw’
Enkele uitspraken van theologen kunnen verduidelijken hoe het wezen van de vrouw
omschreven wordt, telkens als haar uitsluiting van het priesterambt ter sprake komt.

1

Dit artikel verscheen eerder in Orientierung, Zürich, 31. Oktober 1979.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

296
L. Lercher: ‘Het mannelijke geslacht is meer dan het vrouwelijke geschikt
voor het leer-ambt daar het (...) beter opgewassen is tegen de inspanningen
van geestelijke arbeid; ...het is eveneens beter geschikt om leiding te geven,
daar het zich meer dan het vrouwelijke geslacht onwrikbaar door het
verstand en niet door het gevoel laat leiden’ (1950).
M. Premm: ‘De vrouw wordt van het priesterambt uitgesloten niet omwille
van haar minderwaardigheid, maar omwille van haar anders-zijn, dat
gericht is op de moederlijke dienst, die een verborgen, niet ambtelijk
priesterschap is’ (1955).
O. Casel: ‘De Idee van de vrouw bestaat hierin dat de vrouw de potentia
obedientialis (het vermogen tot volgzaamheid of ontvankelijkheid) van
het geestelijk schepsel ten overstaan van God vertegenwoordigt: zij is
beeld van de ziel, de kerk, die de bruid Gods is, ontvangend en liefhebbend.
De man is afbeelding van het goddelijke principe als levenvoortbrengend
en levenwekkend. Daarom kan alleen de mannelijke natuur “opgenomen”
worden in de wijding tot priester als bemiddelaar van het goddelijk leven’
(1927).
Op gelijke wijze redeneert M. Schmaus. In de jongste uitgave van zijn Dogmatiek
(1964) laat hij wel de opvatting vallen als zou alleen de man ‘levenvoortbrengend’
zijn, maar hij houdt vast aan het principe dat alleen de man van nature gericht is op
publieke verantwoordelijkheid en openbaar optreden. Verder lezen we hier: ‘Het feit
dat alleen mannen tot priester gewijd kunnen worden... betekent niet dat de vrouw
in de kerk achtergesteld wordt of minder rechten heeft. Het is alleen een uitdrukking
van het feit dat man en vrouw anders geaard zijn... De vrouw behoudt het recht en
de plicht tot de dienst die haar krachtens het algemeen priesterschap van de gelovigen
toekomt’2.
Post-conciliaire publikaties over dit thema verschillen nauwelijks van de hier
geciteerde uitspraken. In zijn stellingname tegen het priesterambt van de vrouw
beweert G. Concetti dat het hoogste kerkelijke gezag ‘krachtens de scheppingsorde’
de man toekomt. Christus heeft het priesterschap niet aan de vrouw toe vertrouwd
‘uit eerbied voor de scheppingsorde en het heilsplan, die beide het primaat van de
man vorderen: dat van de oude Adam en de nieuwe Christus’. De rol van bemiddelaar
komt ‘naar de wil van God en Christus de man toe, ten gevolge van zijn
voorrangsstatus en zijn natuurlijke aanleg om, in concrete uitdrukkingsvormen, de
hoogste bemiddelaar, die Christus is, gestalte te geven’. Die voorrangsstatus van de
man doet evenwel geen afbreuk aan de ‘gelijkwaardigheid van de geslachten’: aan
mannen en vrouwen zijn alleen maar ‘verschillende functies’ toegewezen3.

2
3

Katholische Dogmatik IV/1, 6. Aufl., München, 1964, p. 753 en vlg.
La donna e il sacerdotio, in Osservatore Romano, 8, 9, 11 en 12 november 1965.
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Biologische en antropologische misverstanden
Ook de officiële kerkelijke uitspraken van de laatste jaren over dit onderwerp
verdedigen heel duidelijk de opvatting van de aparte rol en ‘eigen aard' van de vrouw.
Paulus VI b.v. stelde: het beeld (van God) wordt in haar (de vrouw) gerealiseerd op
de bijzondere wijze die de vrouw nu eenmaal van de man onderscheidt...: niet op
grond van de waarde van hun natuur, maar op grond van hun verschillende
opdrachten’4.
De Vaticaanse Verklaring van 1976 over ‘vrouw en ambt’ geeft weliswaar geen
uitvoerige beschrijving van het wezen van de vrouw, maar fundeert de uitsluiting
van de vrouw ook op ‘het goddelijk scheppingsplan’, op de ‘feitelijke verscheidenheid
van diensten en opdrachten’, op het ‘geslachtelijk onderscheid’ op grond waarvan
de vrouw wel de ‘bruidelijke gemeente’ kan vertegenwoordigen, maar niet - zoals
de man - Christus zelf, die de bruidegom en het hoofd is. Verschillende commentaren
op de Verklaring benadrukken vooral deze laatste gedachte5.
Gaat men nu na waarin alle tot nog toe geciteerde uitspraken met elkaar
overeenstemmen wat de eigen aard van de vrouw betreft, dan constateert men: het
wezen van man en vrouw wordt als polair tegengesteld gezien. Tegenover de activiteit
en de rationaliteit van de man staan de passiviteit, de aanleg tot ontvankelijkheid van
de vrouw. Dienovereenkomstig wordt publieke verantwoordelijkheid en openbaar
optreden meer aan de man en het verborgen, stille werken aan de vrouw toegewezen.
De aldus begrepen polariteit tussen de geslachten wortelt nog steeds - min of meer
uitgesproken - in de aristotelisch-thomistische voorstelling van het
voortplantingsproces, die in de man de voortbrenger en verwekker van het leven (in
bijbelse termen het ‘hoofd’ en de ‘bruidegom’) ziet en de vrouw beschouwt als degene
die het leven ontvangt, er zich aan over geeft en het baart (de ‘bruid’). Dat de
wetenschap al geruime tijd de gebrekkigheid van die voorstelling heeft aangetoond,
is blijkbaar nog niet tot deze theologen doorgedrongen. Hun uitspraken over het
wezen van de vrouw steunen op verkeerde wetenschappelijke premissen en kunnen
dan ook geen aanspraak maken op enig dwingend karakter.
Opvallend nu is, dat zowel de Vaticaanse Verklaring als de geciteerde auteurs met
zoveel nadruk beklemtonen dat de uitsluiting van de vrouw uit

4
5

Osservatore Romano, 6 en 7 december 1976.
Zie b.v. H. Urs von Balthasar, Welches Gewicht hat die ununterbrochene Tradition der
Kirche bezüglich der Zuordnung des Priestertums an den Mann?, in Die Sendung der Frau,
1978, een uitgave van de Duitstalige redactie van de Osservatore Romano.
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het priesterambt op grond van haar ogenschijnlijk zo ‘andere’ aard, geenszins de
‘gelijkwaardigheid van de geslachten’ in het gedrang brengt. Hoe komt het toch dat
zij dit zo nadrukkelijk en emfatisch beklemtonen? Een duidelijk antwoord op deze
vraag kunnen we slechts geven als we nagaan op welke historische bronnen de
bepaling steunt dat alleen (gedoopte) mannen geldig de priesterwijding kunnen
ontvangen. Dat zegt namelijk canon 968 § 1 van het Kerkelijk Wetboek; op de redenen
van dat voorschrift wordt verder niet ingegaan. Maar opheldering over de redenen
en motieven die tot dit voorschrift en andere, daarmee nauw samenhangende juridische
bepalingen hebben geleid, vinden we wel als we eens gaan kijken naar de historische
bronnen waarop deze canon teruggaat. Wil men tot een zakelijk gefundeerd oordeel
komen over de nu bijna tweeduizend jaar oude, ononderbroken traditie die de vrouw
van het priesterambt uitsluit, dan is een onderzoek van die historische bronnen
onontbeerlijk6.

Geringschatting van de vrouw als uitgangspunt
De belangrijkste grondslag van het Kerkelijk Wetboek (en dus ook van de
wijdingscanon) is het Corpus Juris Canonici, dat in de loop van de Middeleeuwen
uit verspreide stukken, respectievelijk bestaande verzamelingen van wetteksten is
ontstaan. Daarnaast bevat het nog veel oudere wettenverzamelingen en ten dele steunt
het ook op bijbelteksten en uitspraken van kerkvaders.
Een beslissende grondslag voor de huidige juridische status van de vrouw wat
wijding en cultische en pastorale activiteiten betreft, leverde reeds het Decretum
Gratiani, de bronnenverzameling van Gratianus, die rond het midden van de 12e
eeuw tot stand kwam en die het eerste deel van het Corpus Juris Canonici vormt.
Zij bevat een aantal uit oudere verzamelingen overgenomen bepalingen volgens
welke het vrouwen verboden was enige liturgische of cultische rol binnen de
altaarruimte te vervullen, de communie naar zieken te brengen, in het openbaar te
onderrichten of te preken, het doopsel toe te dienen. Deze teksten bestaan voor een
deel uit fragmenten van de pseudo-isidorische decretalen (vervalsingen dus), voor
een deel uit bepalingen van vroegere concilies of uit teksten die men

6

Wat volgt is een bondige samenvatting van de uitvoerige studie welke de auteur I. Raming
aan die traditie heeft gewijd: Der Ausschluss der Frau vom priesterlichen Amt. Gottgewollte
Tradition oder Diskriminierung?, Köln, 1973, 200 pp.
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daarvoor hield, de zgn. Statuta Ecclesiae Antiqua. Het motief van al die verboden is
ondubbelzinnig: de geringschatting van de vrouw omwille van haar geslacht. Dat
een vrouw de altaarruimte zou betreden, cultusvoorwerpen en vooral de eucharistie
zou aanraken, was afschuwwekkend, getuigde van grove minachting voor het heilige:
een opvatting waarin de oudtestamentische reinheidsvoorschriften (b.v. Leviticus
12:1 en vlg.; 15:19 en vlg.) nog een wezenlijke rol spelen, gepaard aan een
overtrokken sacralisering van de cultus. Een typisch voorbeeld daarvan is een brief
van Paus Soter (166-175) aan de bisschoppen van Italië:
‘De Heilige Stoel is erachter gekomen dat Godgewijde maagden of nonnen
gewijde vaten of doeken aanraken en wierook aandragen in het koor. Dat
het hier een gedrag betreft dat alle afkeuring en terechtwijzing verdient,
betwijfelt niemand die het rechte inzicht bezit. Daarom bevelen wij u,
krachtens het gezag van deze Heilige Stoel, dat misbruik zo snel mogelijk
met wortel en al uit te roeien. Om te verhinderen dat die pest (pestis) zich
over alle provincies uitbreidt, bevelen wij u dat misbruik zonder verwijl
af te schaffen’7.
Niet minder verhelderend is de motivering die wij aantreffen in het eveneens door
Gratianus uit de Statuta Ecclesiae Antiqua opgenomen leer- en doopverbod voor
vrouwen. Deze Statuta gaan terug op de Constitutiones Apostolicae, de belangrijkste
pseudo-apostolische verzameling van kerkelijk recht uit de 4e eeuw, die op haar
beurt teruggaat op de eveneens pseudo-apostolische Didascalia uit het begin van de
3e eeuw. Hier is de causale samenhang tussen leer- en doopverbod en de wezenlijke
geringschatting van de vrouw heel evident. Onderrichten en dopen, en vanzelfsprekend
het priesterambt zelf, worden beschouwd als functies van de uitoefening van
overheersing en macht, waarvan de vrouw, op grond van haar vermeende
wezensinferioriteit, principieel uitgesloten blijft.
‘Wij dulden niet dat vrouwen in de kerk het leerambt uitoefenen; zij moeten
alleen maar bidden en naar de leraars luisteren... Als immers de man het
hoofd van de vrouw is, dan past het niet dat de rest van het lichaam over
het hoofd zou heersen’. En het doop-verbod van de Constitutiones
Apostolicae luidt: ‘Wat het toedienen van het doopsel door vrouwen
betreft... wie zich deze handeling aanmatigen, verkeren in groot gevaar(...).
Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook ongeoorloofd en goddeloos. Indien
immers de man het hoofd van de vrouw is en tot priester wordt bevorderd,
dan is het strijdig met de gerechtigheid de Orde van de Schepper te
verstoren en de voorrang, die de man toekomt, aan het lagere lid af te
staan. Want de vrouw is het lichaam van de man, zij komt voort uit zijn
rib en is hem onderworpen; daarom ook werd zij tot het baren van kinderen
uitverkoren. De Heer zegt: “Hij zal over haar heersen”. De man heeft de
heerschappij over de vrouw, daar hij ook haar hoofd is. Als wij dus hier
eerder de vrouwen al het prediken hebben verboden, hoe zou iemand dan,
tegen de natuur in, hun priesterlijke dienst kunnen toestaan? Inderdaad,
7

De brief behoort tot de pseudo-isidorische decretalen van Soter.
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vrouwen tot priesterinnen aanstellen is een dwaling van heidense
goddeloosheid en geenszins de beschikking van Christus’.
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Bijbel en kerkvaders over - en tegen - de vrouw
Zoals gemakkelijk te constateren is, steunt het door Gratianus uit de Statuta
overgenomen leer- en doopverbod (dat op zijn beurt doorwerkte in het Corpus Juris
Canonici, cfr. canon 1342 en 742) uiteindelijk op bepaalde teksten uit het Nieuwe
Testament (o.m. 1 Tim. 2:11-15; 1 Kor. 11:3, 7-10; Ef. 5:23-33), die onder invloed
van de rabbijnse interpretatie van Genesis 2 en 3 een schepsellijke tweederangspositie,
een ontologische en ethische minderwaardigheid van de vrouw afleiden en zo het
leer-verbod rechtvaardigen. ‘Ik sta haar (de vrouw) niet toe zelf onderricht te geven
of de man te overheersen: zij moet rustig toehoren. Want Adam werd het eerst
geschapen en daarna Eva. En Adam werd niet misleid, maar het was de vrouw die
zich liet bedriegen en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden
door haar moederschap’ (1 Tim. 2:11-15).
De negatieve invloed van die teksten werd nog versterkt door de tijdgebonden
opvattingen over de vrouw die Gratianus zelf erop nahield. Met een beroep op
uitspraken van de kerkvaders stelt hij dat de benaming ‘vir’ (man) van ‘virtus animi’
(geestelijke sterkte of deugd) afgeleid is, terwijl ‘mulier’ (vrouw) afgeleid zou zijn
van ‘mollities mentis’ (weekheid of zwakheid van geest); de term ‘mulier’ kon dan
ook gebruikt worden om de ontuchtigen en echtbrekers van beiderlei geslacht te
karakteriseren. De vermeende schepsellijke inferioriteit van de vrouw (zij is het
lichaam van de man, hij haar hoofd) en haar morele minderwaardigheid (zij heeft de
zonde in de wereld gebracht) bepalen én rechtvaardigen volgens Gratianus haar
slafelijke onderworpenheid (conditio servitutis) aan de man.
Gratianus had helemaal geen moeite om zijn opvatting te staven met
onaanvechtbare gezagsargumenten. Hij citeert verschillende (echte en onechte)
kerkvaders, wier uitspraken in de Middeleeuwen een onbetwiste getuigeniswaarde
hadden en evenveel golden als conciliebesluiten of pauselijke decreten. Volgens deze
patristische en pseudo-patristische teksten is de vrouw zowel in de scheppingsorde
als ontologisch slechts een afgeleid wezen, dat in tegenstelling tot de man er niet op
kan bogen ‘beeld van God’ te zijn: ‘mulier non est gloria aut imago Dei’, de vrouw
is niet de glorie of het beeld van God. Daar het bovendien vooral aan haar te wijten
is dat de zonde in de wereld is gekomen, dient zij te leven in ondergeschiktheid aan
de man en van alle openbare ambten uitgesloten te worden. De vrouw-vijandige
interpretatie van Genesis 2 en 3 die we reeds in het Nieuwe Testament vinden, werd
in de patristische en pseudo-patristische exegese dus nog verscherpt en levert de
grondslag van dat soort discriminatie van de vrouw. Dat een correcte exegese van
de Genesisteksten
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rekening dient te houden met hun socio-culturele context, was een inzicht dat nog
volkomen buiten het gezichtsveld van de kerkvaders lag. Op haar beurt kreeg de
patristische autoriteit dan nog eens de vereiste nadruk doordat Gratianus zich op het
Romeinse Recht beriep, dat de vrouw eveneens behoorlijk achterstelde en van alle
openbare ambten uitsloot.

De vrouw in het kerkelijk recht van de Middeleeuwen
Het Decretum Gratiani werd al kort na zijn verschijnen het voorwerp van indringende
wetenschappelijke studie door de zgn. decretisten, wier commentaren zich in
hoofdzaak aansloten bij Gratianus' opvattingen over de vrouw. De beroemdste onder
hen, Huguccio († 1210) bevestigt dat de vrouw niet in staat is de priesterwijding te
ontvangen op grond van een op haar sekse gebaseerde kerkelijke bepaling: constitutio
ecclesiae facta propter sexum. Uit die formulering blijkt al direct dat deze motivering
steunt op een depreciatie van de vouw, die bij Huguccio dan ook in heel krasse
bewoordingen tot uiting komt.
De heerlijkheid en de glorie van God en de waardigheid ‘Gods evenbeeld’
te zijn worden in eigenlijke zin alleen in de man belichaamd. Want in de
schepping van de man openbaarde God een grotere macht en heerlijkheid,
aangezien alleen de man rechtstreeks en oorspronkelijk uit Gods handen
is gekomen, terwijl de vrouw uit de man werd gevormd. Alleen de man
verheerlijkt God rechtstreeks, de vrouw slechts door bemiddeling van de
man. Zoals Christus aan het hoofd staat van de kerk en haar leidt, zo
overheerst en leidt de man zijn vrouw.
De meeste latere rechtsgeleerden sluiten zich bij Huguccio's zienswijze aan. De
Glossa ordinaria van Johannes Teutonicus (die zelf zowat de status van een
authentieke rechtsbron kreeg) herneemt bijna woordelijk Huguccio's visie op de
wijding van de vrouw. Opmerkelijk is echter dat deze commentaar ook de afwijkende
mening signaleert van enkele canonisten die vinden dat de vrouw, op grond van haar
doopsel, even goed als de man in staat is de priesterwijding te ontvangen. Deze
opvatting wist zich echter tegen de heersende opinie niet door te zetten.
Het tweede deel van het Corpus Juris Canonici bestaat uit de Decretalen van
Gregorius IX die in 1234 werden afgekondigd. Deze vullen de bepalingen van het
Decretum Gratiani met nog enkele andere verbodsbepalingen aan: vrouwen mogen
de altaarruimte niet betreden, mogen geen misdienen, mogen in het openbaar niet
preken of het evangelie lezen, ze mogen geen biechthoren. Uit de context blijkt dat
naast de reeds vermelde motieven nu ook de bescherming van het celibaat van de
priester wordt genoemd.
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De commentatoren van deze Decretalen, de zgn. decretalisten, trekken gewoon de
lijn door van hun voorgangers, de decretisten. Ook zij gaan uit van een vernauwde,
negatieve zienswijze op de vrouw om haar uitsluiting uit het ambt te rechtvaardigen.
Wat bijvoorbeeld Bernardus van Botone daarover in zijn glossa schrijft: de
geestelijke ‘sleutelmacht’ (of kerkelijke jurisdictie) komt de vrouw niet toe, omdat
zij niet Gods evenbeeld is en de man in volkomen ondergeschiktheid heeft te dienen
- kan als exemplarisch gelden voor de causale samenhang tussen de depreciatie van
de vrouw en haar uitsluiting uit het ambt.
Opmerkelijk en verhelderend voor ons thema is de wijze waarop enkele van de
meest in aanzien staande decretalisten de rechtspositie van de vrouw in de kerk
beoordelen. In niet minder dan 18 punten toont bijvoorbeeld Hostiensis (ca.
1200-1270) aan dat die positie ongunstiger uitvalt voor de vrouw dan voor de man
en daarmee demonstreert hij dat het principe van het Romeinse Recht, volgens welk
de rechtspositie van de vrouw in velerlei opzicht minder gunstig is dan die van de
man, eveneens voor de kerkgemeenschap geldt. Als voorbeelden vermeldt Hostiensis
o.m. het preek- en leerverbod voor de vrouw, het feit dat zij de daarvoor nodige
wijding niet ontvangen kan, de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man, en het
feit dat zij niet Gods evenbeeld is. Wel geeft Hostiensis ook drie voorbeelden aan
waarin het recht gunstiger uitvalt voor de vrouw dan voor de man. Maar bij nader
inzien blijken die ‘voordelen’ op hun beurt voort te vloeien uit de geringschatting
van de vrouw: de toegeving b.v. dat het de vrouw in bepaalde gevallen toegestaan
is niet op de hoogte te zijn van recht en wetten, rechtvaardigt hij met een verwijzing
naar de zwakheid, het geringer begripsvermogen, de simpelheid en de bekrompenheid
van het vrouwelijk geslacht.

Nieuwe ‘rechtvaardigingen’ van oude ongelijkberechtiging
Ons onderzoek van de bronnen die ten grondslag liggen aan canon 968 § 1 levert dit
opmerkelijke resultaat op: eensluidend sluiten ze de vrouw van het ambt uit op grond
van haar wezenlijke en morele minderwaardigheid. Bovendien wordt, mede vanwege
die uitsluiting, de positie van de vrouw in de kerk veel ongunstiger beoordeeld dan
die van de man: conditio-deterior quam virorum, de vrouwen zijn er slechter aan toe
dan de mannen.
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In tegenstelling daarmee beweren nu zowel de Vaticaanse Verklaring als de tegen
het ambt van de vrouw gekante theologen dat de uitsluiting van het ambt hoegenaamd
niets te maken heeft met enige discriminatie of ongelijkberechtiging van de vrouw.
Man en vrouw hebben alleen maar verschillende functies en opdrachten in de kerk.
De grond van die argumentatie is intussen wel duidelijk geworden. Men ziet zich
blijkbaar met twee onverenigbare feiten geconfronteerd: enerzijds heeft de opvatting
over de inferioriteit van de vrouw vooral door het nieuwe wetenschappelijke inzicht
in het voortplantingsproces alle grond onder de voeten verloren; anderzijds is de
rechtpositie van de vrouw in de kerk in grote lijnen nog altijd dezelfde als in het
middeleeuwse kerkelijk recht, dat zich ondubbelzinnig beriep op haar
minderwaardigheid. In die impasse bedient men zich dan van zulke weinig
steekhoudende argumenten om de - ondanks de thans erkende gelijkwaardigheid van
de geslachten - nog steeds bestaande achterstelling van de vrouw te verdoezelen of
hoe dan ook te rechtvaardigen. Zolang immers het zogenaamde ‘anders-zijn’ van de
vrouw identiek dezelfde juridische consequentie (uitsluiting uit het ambt) met zich
brengt als de vroeger beweerde minderwaardigheid van de vrouw, mag men geredelijk
aannemen dat dat anders-zijn beklemtoond wordt ofwel als een middel tot
onderdrukking, ofwel - bewust of onbewust - als een dekmantel voor de nog steeds
voortdurende depreciatie van de vrouw. En inderdaad dragen de uitspraken van vele
theologen (cfr. boven), ondanks hun plechtige verzekeringen van het tegendeel, voor
een deel nog altijd het duidelijke stempel van de vroeger bestaande opvatting omtrent
de inferioriteit van de vrouw. Op dit punt is ook de geschiedenis van de
vrouwenbeweging instructief. Achterhaalde en vernauwde visies op het wezen van
de vrouw hebben haar promotie in het beroepsleven lange tijd in de weg gestaan. Al
te licht vergeten wij vandaag dat vrouwen als leraar, arts, jurist, ingenieur aanvankelijk
eveneens afgewezen werden uit naam van het ‘anders-zijn’ van de vrouw.

De open vraag van het wezensverschil
Op grond van sociologisch en etnologisch onderzoek erkent men thans dat de van
elkaar verschillende gedragspatronen van de geslachten, die algauw als
wezenseigenschappen worden beschouwd, in feite beïnvloed zijn door sociale en
culturele voorwaarden en gegevenheden en dùs aan historische veranderingen
onderhevig zijn. Zo werd het gangbare beeld van de vrouw afgeleid van haar vooral
in het verleden erg beperkte actiesfeer
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(huis en gezin) en dan uitgegeven voor een in het psychische en zelfs metafysische
verankerde en dus onveranderlijke wezensstructuur8. Nu weten wij dat een
wezensbeschrijving die alle individuele variaties van één geslacht recht laat
wedervaren, onmogelijk is, omdat ‘zolang één geslacht domineert, het absolute
geslachtsverschil niet vast te stellen is’9. ‘Pas wanneer beide geslachten onder
volkomen gelijke voorwaarden opgroeien, komen wij een stap dichter bij de oplossing
van de vraag naar door de natuur bepaalde geslachtsverschillen. Dat zal echter pas
gebeuren als de gelijkberechtiging van de geslachten volkomen gerealiseerd is’10.
Evenmin als een definitie van het wezen der vrouw thans mogelijk is, is de afperking
mogelijk van de ruimte van vrijheid die haar toekomt. Waar zo'n afperking toch
wordt uitgevoerd, zoals door de uitsluiting van de vrouw van diaconaat en
priesterschap, is dat steeds een willekeurige ingreep tegen de vrijheid van de Geest,
‘die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals hij het wil’ (1 Kor. 12:11) en tegen de vrijheid
van de persoon.
Hoezeer de vrouw in de kerk nog steeds onderdrukt wordt, kon men onlangs nog
meemaken, toen weer maar eens vanop het hoogste niveau (door Paus Johannes-Paulus
II tijdens zijn Amerika-reis) gedecreteerd werd, dat de vrouw niet tot het priesterambt
wordt toegelaten omdat dat niet met Jezus' bedoelingen strookt. Zonder de betrokken
partij ook maar te vragen of aan te horen - laat staan ze het zelf te laten uitmaken wordt zonder meer over ze beschikt, en dat met een beroep op de intentie van Christus.
Juist daarin ligt, alle tegengestelde verzekeringen ten spijt, de eclatante miskenning
van de mensenrechten en de waardigheid van de vrouw: in de kerk definieert de man
het wezen en de natuur van de vrouw; hij bepaalt welke haar taken in de kerk zijn
respectievelijk niet zijn, en hij matigt zich aan te weten en te interpreteren wat,
omtrent de vrouw in de kerk, de wil van God is.

8

9
10

De herhaalde waarschuwing van Paus Paulus VI tegen de depersonifiërende nivellering van
de sekseverschillen steunt eveneens op een vernauwd beeld van de vrouw. Cfr. J. Neumann,
Die Stellung der Frau in der Sicht der Katholischen Kirche heute, in Theologische
Quartalschrift, 156, 1976, pp. 112-117. Hier wordt de gehele vrouwelijke soort een bepaalde
rol toegewezen zonder dat men schijnt te beseffen dat er binnen die soort een menigte van
individuele en verschillende gestalten van het mens-zijn aan te treffen zijn die zich niet op
een dergelijk rollenschema laten vastspijkeren.
S. Hunke, Am Anfang waren Mann und Frau. Vorbilder und Wandlungen der
Geschlechterbeziehungen, 1955, p. 264.
M. Vaerting, Wahrheit und Irrtum in der Geschlechterpsychologie, 2. Aufl. 1931, pp. 9 en
11.
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Kennissociologie en religie
Pierre Delooz
Kennissociologie is geen volkomen nieuwe wetenschap. Marx en Engels schreven
Die Deutsche Ideologie reeds in 1845-1846, al durfden zij toen nog niet tot
publikatie overgaan (in zijn geheel zou dit werk pas in 1931 verschijnen). Aan
de hand van de Duitse filosofie van hun tijd toonden zij daarin aan dat de ideeën
die mensen erop na houden, niet los staan van de plaats die zij innemen in de
samenleving: het liberale burgerlijke denken was m.a.w. een ideologie. Bijna
een eeuw later, in 1929, toonde Karl Mannheim in zijn Ideologie und Utopie aan
dat ‘ideologie’ een veel ruimer fenomeen was en evenzeer op het marxisme zelf
kon worden toegepast: ‘Das Ideologieproblem ist ein viel zu allgemeines und
viel zu prinzipielles Problem, als dass es auf die Dauer das Privileg einer Partei
bleiben könnte, und niemand konnte es dem Gegner verbieten, auch den
Marxismus auf seine Ideologiehaftigkeit zu analysieren’.
Marx en Engels en Mannheim: als we daar dan verder namen als die van Ernst
Troeltsch, Max Weber, Georg Lukacs aan toevoegen, zouden we allicht gaan denken
dat de kennissociologie dan toch al wel een voldragen wetenschap moet zijn met een
duidelijk afgebakend terrein dat al behoorlijk in kaart is gebracht. Maar dat is nog
helemaal niet zo. Ruim tien jaar geleden kondigden de Presses Universitaires de
France een grootscheepse synthese van de kennissociologie aan. Het was een wat
overmoedige belofte: er is nog niets van verschenen. Zo'n synthese, geschreven door
een twintigtal auteurs, werd in 1973 wel gepubliceerd door de International Library
of Sociology, gesticht door Karl Mannheim, maar het opzet was bescheidener en
kreeg de titel mee: Towards the Sociology of Knowledge. We zijn nog maar op weg
naar een kennissociologie.
De lezer weze dus van meet af aan gewaarschuwd: veel definitiefs moet hij ook
van dit artikel niet verwachten en des te minder daar het gaat over
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kennissociologie en religie1. De marxistische oorsprong van deze wetenschap is
uiteraard niet erg bevorderlijk geweest voor de toepassing ervan op de religie; haar
aandacht ging bij voorkeur uit naar de socio-politieke aspecten van het
maatschappelijke leven. Een werk als dat van Lukacs, Geschichte und
Klassenbewusstsein, is in dit opzicht exemplarisch. Maar als maatschappelijk
fenomeen komt ook de religie in aanmerking als onderzoeksobject van de
kennissociologie. Dat onderzoeksobject is immers, zoals al kort aangeduid, de vraag
hoe de ideeën van mensen afhankelijk zijn van hun positie in de maatschappij. Die
relatie tussen ideeën en maatschappelijke structuur is niet iets dat de kennissociologie
voor het eerst ontdekt heeft. Pascal bijvoorbeeld wist al dat wat aan deze zijde van
de Pyreneeën waarheid is, aan gene zijde dwaling kan zijn: ‘Un méridien décide de
la vérité. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà’. Maar de kennissociologie
houdt zich bezig met de vraag waaróm dat zo is en probeert zo mogelijk een voldoende
algemeen referentiekader te ontwerpen om de talloze fenomenen van deze orde te
verklaren.

1

Ik ben me er goed van bewust dat mijn presentatie van de kennissociologie en van haar
verhouding tot de religie hier nogal simplistisch blijft. Voor de geïnteresseerde lezer daarom
wat bibliografie.
De lectuur van Marx en Engels is ontgoochelend. In Die Deutsche Ideologie onderstrepen
zij terecht het belang van de ideologie, maar in hun ogen is ideologie een bijna willekeurige
constructie zonder enige reële consistentie. Mannheims Ideologie und Utopie gaat veel dieper.
Verder in het Engels: Werner Stark, The Sociology of Knowledge, 1958, waarvan al
verschillende edities verschenen zijn, en Gunter Remmling (ed.), het reeds geciteerde Towards
the Sociology of Knowledge, 1973 (beide bij Routledge and Kegan Paul, London, de Engelse
uitgever van Mannheim). Korter is Nigel Harris, Beliefs in Society. The Problem of Ideology,
Watts, London, 1968. Misschien het meest karakteristieke werk is dat van Peter Berger en
Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality. A Treatise of the Sociology of
Knowledge, Doubleday, Garden City, N.Y., 1966.
Het Franse standaardwerk is Georges Gurvitch, Les cadres sociaux de la connaissance,
P.U.F., Paris, 1966, met een uitvoerige bibliografie.
Een expliciete toepassing van de kennissociologie op de religie vindt men in Peter Berger,
The Sacred Canopy, Doubleday, Garden City, N.Y., 1967 (Ned. Het hemels baldakijn, Ambo,
1969).
Het probleem van het verband tussen wetenschap, techniek en ideologie wordt, zoals men
weet, behandeld door de Frankfurter Schule. Zie o.m. Jürgen Habermas, Technik und
Wissenschaft als ‘Ideologie’ en Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, 1968 (Ned. Een keuze
uit het werk van J. Habermas, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1973). Een Amerikaanse
tegenhanger: Alvin W. Gouldner, The Dialectic of Ideology and Technology, Seabury, New
York, 1976. Een intelligente marxistische lectuur: Louis Althusser, Idéologie et appareils
idéologiques de l'Etat, in Positions, Editions Sociales, Paris, 1976, dat ons onderwerp frontaal
aanpakt. Over de verhoudingen tussen wetenschap, religie en ideologie: het fundamentele
artikel van Paul Ricoeur, Science et Idéologie, in La Revue philosophique de Louvain, mei
1974, pp. 328-355.
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Een voorbeeld kan duidelijk maken waarin de specifieke probleemstelling van de
kennissociologie bestaat. Jeanne d'Arc is veroordeeld door een kerkelijke rechtbank
en nadien gecanoniseerd als martelares. Hoe is die verandering in de collectieve
perceptie te verklaren? Dit is overigens het geval met alle martelaren: voor de enen
zijn zij evident heldhaftige geloofsgetuigen, voor anderen zijn zij tegelijkertijd
opstandelingen tegen het gevestigde gezag. Kwestie van standpunt, zeggen wij. Maar
kan men niet verder gaan en zich afvragen of er geen standpunt is dat zowel de
zienswijze van de enen als die van de anderen, zowel de ‘evidentie’ van de martelaren
als die van hun vervolgers kan verklaren? Dat is tenminste wat de kennissociologie
zoekt. In het geval van de martelaren is er sprake van een duidelijk gemarkeerde
oppositie tussen verdrukten en verdrukkers, maar talrijker en complexer zijn de
situaties waarin de verdrukker bij machte is de verdrukte ervan te overtuigen dat hij
ongelijk zou hebben tegen zijn verdrukker in opstand te komen. Hoe is zulk een
begoocheling mogelijk? Dat was de vraag die Marx en Engels aan het denken zette
en die aan de oorsprong ligt van de kennissociologie. Ideologie was voor hen: het
dominante, door de verdrukker gehuldigde systeem van mensen wereldopvattingen
dat hij gebruikt om zijn bedoelingen waar te maken. In hun ogen leende de religie
zich heel goed tot dat ideologische spel en werd aldus gemakkelijk ‘opium van het
volk’.
Marx en Engels hielden hun stelling terzake voor strikt wetenschappelijk, dus niet
ideologisch: ze stond even onomstotelijk vast als wat in hun tijd voor
wetenschappelijke waarheid doorging. Maar twee generaties later zou Karl Mannheim,
op hun eigen terrein, aantonen dat het wereldbeeldsysteem van de verdrukker er
aanspraak op maakt het enige ware te zijn en dient om de verdrukte eronder te houden
niet alleen wanneer de heersenden liberaal, maar ook wanneer zij socialistisch
geïnspireerd zijn. Het marxisme is een protest-utopie zolang het gebruikt wordt door
de verdrukten, maar is het meestal het representatiesysteem van de machthebbers
geworden, dan wordt het vanzelf een ideologie. En gemakkelijk wordt het op zijn
beurt ‘opium van het volk’ en fungeert aldus wat dat betreft op dezelfde manier als
de religie die het aanklaagde.
Deze kritiek op het marxisme bevestigt ondanks alles de marxistische grondintuïtie:
het wereldbeeld dat zich op een gegeven moment als evident en legitiem opdringt,
is dat van de machtigen van deze wereld. Zoals Marx vermoedde, blijkt het statuut
van de religie dan ook ambivalent te zijn. Religie is tegelijkertijd een ideologisch
element in dienst van de machthebbers én een anti-ideologisch, een utopisch element
in dienst van de verdrukten, dat echter altijd weer in een ideologie kan omslaan zodra
de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

308
verdrukten de macht grijpen. Dit laatste blijkt evenzeer uit de ervaring van het
christendom als uit die van het marxisme: van een protest-utopie in de aanvang is
het christendom een ideologie geworden van het ogenblik af dat het Romeinse Rijk
er een staatsgodsdienst van maakte. De godsdienst van de martelaren werd de
godsdienst van de verdrukkers en vervolgers.
Maar hier moet dan eerst toch nog iets meer gezegd worden over het wezen van
de ideologie als het zelf- en wereldbeeldsysteem van de machthebbers. Dat kunnen
we bijvoorbeeld doen door ons af te vragen welke de functies zijn van de ideologie,
waarvoor ze m.a.w. dient2.

Functies van de ideologie
Beginnen we met een constatering. Een menselijk ensemble is slechts te omschrijven
en is slechts subject van een collectieve besluitvorming in de mate dat het in staat is
zich een beeld te vormen van zichzelf en van de plaats die het inneemt in de wereld.
Dat is een eerste wezenlijke functie van de ideologie: sociale integratie. In de antieke
wereld gold de religie als de sociale band bij uitstek: religio societatis vinculum. Wij
weten nu dat die sociale band, dat wat een menselijk ensemble tot een gemeenschap
samenbindt, niet noodzakelijk van religieuze aard is. Het liberalisme bijvoorbeeld,
dat door de bourgeoisie in de 19e eeuw aan de macht kwam, is ondanks de tegenstand
van de kerken en vooral van de katholieke kerk een machtige ideologie gebleken, in
staat om mobiliserende solidariteiten te creëren3.
Is een menselijk geheel eenmaal geconstitueerd of is het op weg zich te
constitueren, dan schept het middelen om tot een collectieve besluitvorming te komen:
het stelt een gezag in, een legitieme macht. Op dat ogenblik krijgt de ideologie een
tweede functie: de legitimatie van de macht. Het zelf- en wereldbeeld dat fungeert
als sociale band, dient ook om het gezag te rechtvaardigen. Vanzefsprekend hebben
de machthebbers er dan ook alle belang bij, de ideologie te versterken, aangezien zij
in hun

2

3

Dit kan men een functionalistische benadering van de kennissociologie noemen. Er zijn ook
andere benaderingen. Bijvoorbeeld de structuralistische. Karakteristiek daarvoor: Lucien
Goldmann, Le dieu caché, Gallimard, Paris, 1958; Gérard Defois, Sociologie de la
connaissance religieuse et théologie de la croyance, in Le Supplément, februari 1975; Jean
Remy e.a., Eglise et partis, in Lumen Vitae 28 (1973).
Over de katholieke weerstand tegen de liberale en socialistische ideologieën in de 19e eeuw
zie: Emile Poulat, Eglise contre bourgeoisie, Casterman, Tournai, 1977.
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voordeel werkt en men kan niet eens a priori zeggen dat zij daarbij te kwader trouw
zijn: het gaat in hun ogen immers om de duurzaamheid van de sociale band, om de
goede orde in de collectiviteit.
Neem je eenmaal aan dat de ideologie die twee functies heeft - sociale integratie
en legitimering van het gezag - dan moet je ook erkennen dat ze geneigd is alle andere
wereldvoorstellingen van andere menselijke groepen of subgroepen uit te sluiten of
tenminste te relativeren. De ervaring leert dat het over het algemeen moeilijk is zich
in de plaats van anderen te stellen en als men een dominante positie bekleedt, helemaal
onmogelijk om zich te identificeren met wie sociaal anders gesitueerd is. Altijd ziet
men zichzelf, altijd ziet men de anderen vanuit het standpunt dat men in de
maatschappij inneemt. Zodra men een dominante positie bekleedt en over de nodige
autoriteit beschikt, heeft men niet alleen - volkomen te goeder trouw - de neiging
alles nog uitsluitend vanuit zijn eigen standpunt te bekijken, maar is men bovendien
bij machte dat standpunt op te dringen aan hen die onder die autoriteit staan. Zo
openbaart zich een derde functie van de ideologie, de functie waarop Marx en Engels
zozeer de nadruk legden, dat zij de andere over het hoofd zagen: verhulling of
vermomming van de werkelijkheid ofte dissimulatie. Dit is een onvermijdelijk proces
in de mate dat men onvermijdelijk maatschappelijk gesitueerd is en dus onvermijdelijk
alles ziet vanuit een bepaald maatschappelijk standpunt. Het is een geducht proces
in de mate dat de hoger gesitueerde door de autoriteit welke die situatie hem verleent,
bij machte is zijn standpunt, zijn zicht op de werkelijkheid op te dringen aan de lager
gesitueerde, zozeer zelfs dat deze laatste de wereld en de werkelijkheid averechts
gaat zien. Om nog eens terug te komen op het liberalisme: de bourgeoisie ontwikkelde
een ideologie van vrijheid en gelijkheid die in haar ogen universeel was; zij was
daarbij te goeder trouw, zij zag daarin een reële voorstelling van haar aspiraties en
een middel om op een legitieme wijze de rol te spelen die zich zichzelf toedacht.
Maar ongelukkig genoeg verhulde (dissimuleerde) deze universaliteitsaanspraak
tegelijkertijd dat de ‘vrije’ arbeiders ‘bevrijd’ waren in ‘gelijkheid’ om geëxploiteerd
te worden op een manier die de slavernij, welke men verweet dat ze geen ruimte liet
voor vrijheid en gelijkheid, gewoon niet zou hebben geduld. En niets kwam terecht
van de revolutionaire utopie van de 18e eeuw.
Dit kan ook gemakkelijk op de religie worden toegepast. De religie leent zich heel
goed voor de eerste twee functies van de ideologie: sociale integratie en legimitatie
van het gezag; maar zij kan ook andere visies op de werkelijkheid dan die door het
gezag als de enig juiste worden gezien
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verhullen, zij kan zelfs tot een volledige miskenning van de sociale verhoudingen
leiden. De geschiedenis leert bijvoorbeeld dat de evangelische zaligsprekingen van
de kleinen, de armen, de vreedzamen al te vaak met succes gebruikt zijn om talloze
ondernemingen van gewelddadige dominantie te rechtvaardigen.

Ideologievorming in vier tijden
Hoe kan het ooit zo ver komen? Hoe is die ideologische verblinding te verklaren?
Het antwoord van de kennissociologie is simpel: het gaat hier om een
socialisatieproces, het proces waarin de ideeën- en gedragsmodellen van het milieu
waarin men leeft worden aangeleerd. Dat ideologische leerproces verloopt in vier
tijden:
1. Een oproep, een interpellatie die van bovenuit komt zonder daar al te zeer de
schijn van te hebben, legt een toekomst open waarin ieder die de voorwaarden van
de oproep aanvaardt tot zichzelf kan komen, subject kan worden.
2. Ziet hij geen andere toekomst en geen andere mogelijkheid, dan aanvaardt de
geroepene die oproep, hij onderwerpt zich aan de voorwaarden ervan: de fase van
de subjectie.
3. Die onderwerping heeft het voordeel dat er een wederzijdse erkenning ontstaat:
ieder erkent zich als subject tegenover de andere.
4. Voor de geroepene houdt deze erkenning de garantie in dat alles goed zal gaan
en dat hij in bescherming genomen zal worden zolang hij zijn subject-positie niet
aanvecht.
Maar hoe verschrikkelijk ambivalent zijn hier de termen ‘subject’ en ‘subjectie’.
Tegelijkertijd wordt men subject in de zin van persoon die ‘ik’ kan zeggen én subject
in de zin van ‘onderworpen’ aan de voorwaarden van zijn meerdere. De zogenaamde
vrije arbeider die door de liberale bourgeoisie opgeroepen, uitgenodigd wordt om in
zogenaamde gelijkheid met haar samen te werken, wordt inderdaad erkend als subject
en zijn ‘vrijheid’ wordt gewaarborgd. Maar ten koste waarvan? En meteen zien we
hoe ambivalent sommige religieuze interpellaties kunnen zijn. ‘God roept de mens
en de mens erkent dat hij Gods subject is’. Is het altijd echt God die roept? Of wel
eens anderen in zijn naam die er belang bij hebben zich van hem te bedienen? Het
antwoord op deze en dergelijke vragen heeft verregaande consequenties. Zoals Berger
en Luckmann hebben aangetoond, leidt dit hele socialisatieproces dat we hier in vier
fasen hebben beschreven, immers tot een ware ‘constructie van de realiteit’.
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Dit socialisatieproces is echter niet onfeilbaar. Anders zou een maatschappij nooit
veranderen, zou ze zich alleen maar eindeloos en altijd eender reproduceren. Vroeger
of later treden niet-ideologische gebeurtenissen op die de maatschappelijke gegevens
wijzigen, ‘historische’ gebeurtenissen zou men ze kunnen noemen. Die laten nieuwe
standpunten naarvoren komen, wijzigen aldus met name de posities van de
maatschappelijke subgroepen en trekken scheuren in de tot dan toe coherente
ideologie. Uit die nieuwe maatschappelijke standpunten gaat zich eventueel een
tegen-ideologie, een utopie ontwikkelen, die de legitimiteit van de heersende ideologie
aanvecht; van meet af aan dreigt die utopie, als de subgroep waarin ze leeft aan de
macht komt, op haar beurt om te slaan in de volgende ideologie.
In zijn religieuze vorm is dit een courant fenomeen als we denken aan het sociaal
protest dat de opeenvolgende sekten in de loop van de geschiedenis steeds weer
hebben laten horen. Het meest in het oog springende voorbeeld in onze dagen blijft
evenwel dat van het socialisme en met name het marxisme daar waar het met geweld
aan de macht is gekomen. De analogieën tussen de religieuze en de seculiere utopieën
zijn overigens opmerkelijk; ze leggen dezelfde mechanismen van
werkelijkheidsconstructie bloot en, alle analogie in acht genomen, vervullen ze
dezelfde functies van integratie, legitimatie en dissimulatie.

Reacties van theologie en wetenschap
Als de religie door deze sociologische aanpak zo zwaar onder kritiek wordt gesteld,
rijst de vraag hoe de religie, hoe religieuze mensen daarop reageren. Als we ons tot
de christelijke milieus beperken, ziet het er op het eerste gezicht naar uit dat zij ofwel
zich van deze kritiek niet eens bewust zijn, ofwel ze gelijkstellen met een vulgair
marxisme, een soort vulgaat van het marxisme dat zij en bloc verwerpen. Een
problematiek afwimpelen is echter gemakkelijker dan een onontwijkbare vraag uit
de weg gaan. Sommigen hebben het probleem dan ook frontaal aangepakt. Laat me,
heel in het kort, herinneren aan de twee manieren waarop dat is gebeurd.
Opmerkelijk is dat alle hierboven genoemde auteurs van Duitstalige oorsprong
zijn. Misschien is het dan ook meer dan een toeval dat het uitgerekend twee Duitse
theologen zijn die geprobeerd hebben de uitdaging van dit Duitse denken te begrijpen
en er een antwoord op te zoeken: van protestantse zijde J. Moltmann, van katholieke
zijde J.B. Metz. Hun
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politieke theologie aanvaardt de diagnose van de kennissociologie en probeert erachter
te komen hoe het christendom in de ideologische val is getrapt en hoe het eruit los
kan komen. Het gaat niet aan, hier in enkele regels een synthese van die politieke
theologie te geven; ik kan verwijzen naar wat er hier al over geschreven is4. Het enige
wat ik wil opmerken is dat zij zich met klem keert tegen de ‘privatisering’ van de
religie, een privatisering die vaak gebruikt wordt als een efficiënt middel om de
religie aan banden te leggen. Wie bijvoorbeeld alleen tegen privé ondeugd en zonde
preekt, laat de machtigen van deze wereld de vrije hand. Het christendom moet
resoluut gedeprivatiseerd worden, d.w.z. het moet altijd in zijn maatschappelijke,
politieke context worden gezien. Dat betekent niet dat het moet opgaan in
partijpolitieke strijd, wel dat het zijn kritische functie ten aanzien van de
maatschappelijke en politieke machten terug moet krijgen.
Een tweede reactie tegen de toch wel onverbiddelijke analyse van de
kennissociologie is tot ontwikkeling gekomen in Latijns-Amerika: de
bevrijdingstheologie5. Deze weet zich schatplichtig aan de Duitse politieke theologie,
maar verwijt haar dat ze zich als universeel aandient en dus abstract blijft, een
academische discussie onder intellectuelen, terwijl de concrete onderdrukking van
hele bevolkingen vergt dat men concreet partij kiest voor de kleinen en vernederden
en metterdaad de ideologische functies afwijst van een christendom dat nog altijd
quasi koloniaal blijft. Natuurlijk kunnen deze twee theologische stromingen ook zelf
het voorwerp uitmaken van een kennissociologische analyse. De bevrijdingstheologen
hebben bijvoorbeeld goed gezien dat de politieke theologie het gevaar inhoudt, een
academisch betoog te blijven dat heel goed als een ideologie kan werken, doordat
het de eigen status van de theologen legitimeert, maar het is nog altijd niet zeker dat
de bevrijdingstheologen zelf aan dat academisch betoog ontsnappen en dat hùn
theologie werkelijk al een adequaat instrument is voor de bevrijding van de
onderdrukte massa's, een ‘mobiliserende utopie’.
Maar is het echt mogelijk aan de ideologie en haar implicaties te ontsnappen?
Vanuit een heel andere hoek denken sommigen van ja: via de wetenschap, het
zogenaamde objectieve weten, dat het niet-ideologische weten zou zijn vanwaaruit
de ideologie van de anderen ontmaskerd kan

4

5

Cfr. S. Trooster, Een nieuwe ‘politieke theologie’, in Streven, januari 1971, pp. 339-349;
Herman-Emiel Mertens, Moltmanns politieke belijdenis, in Streven, november 1979, pp.
97-107.
Cfr. bijvoorbeeld Roger Riddell, De bevrijding van de theologie, in Streven, februari 1978,
pp. 400-409.
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worden. Maar die pretentie kan al evenmin worden volgehouden. Alsof de
wetenschapper - theoloog of fysicus - zelf niet maatschappelijk gesitueerd was. Alsof
hij de maatschappij echt van buitenaf zou kunnen observeren en kritiseren, zonder
er zelf in betrokken te zijn. Alsof wetenschappelijke kennis niet altijd gedragen was
door maatschappelijk aantoonbare belangen.
Maar dat betekent dan natuurlijk ook dat de kennissociologie zelf nooit vrij is van
ideologie. Waarom zou alleen zij wel een volkomen neutrale positie innemen
vanwaaruit zij beslissende uitspraken zou kunnen doen over de vragen en discussies
van anderen? Ook de kennissociologie is een onderneming van intellectuelen die
maatschappelijk gesitueerd zijn en kan zich nooit het recht aanmatigen haar analyse
van de religie te promoveren tot een absoluut weten. Maar zij heeft er in ieder geval
toe bijgedragen, het ideologische gevaar van religie en christendom aan het licht te
brengen. Na een protestbeweging te zijn geweest, kunnen religie en christendom
zich consolideren tot een wereldbeeld dat een belangrijke factor van sociale integratie
kan zijn, maar ze kunnen ook een factor van legitimatie van het gezag worden en als
zodanig lopen ze altijd weer het gevaar, van leven en wereld, van de verhoudingen
tussen hemel en aarde een averechts beeld te construeren.
De vraag is echter: gaat het dan nog om religie, om christendom? Ja en neen. Ja,
het christendom is voor een deel onvermijdelijk ideologisch en leent zich dus tot
dissimulatie ten gerieve van de machthebbers. Neen, het christendom is niet uitsluitend
en niet onherroepelijk alleen maar dat. Het blijft ook een gebeuren, waarin de
openbaring van het Woord nooit verstart, waarin voortdurend plaats is voor bekering,
waarin levende mensen voortdurend opnieuw luisteren naar een zin die nooit eens
en voor goed gegeven is, waarin waarheid gedaan en niet alleen gekregen wordt, een
gebeuren dat niet onder de heerschappij staat van intellectuelen.
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Fernand Khnopff
Maskerade*
Frans Boenders

Mir geht nichts über Mich!
(Max Stirner, 1844)
- merely a mask like all other human faces
(Jeffrey Howe, 1978)
Bij de liefhebbers geniet ze enige bekendheid, de foto waarop
Fernand-Edmond-Jean-Marie Khnopff in ceremonieel tenue staat afgebeeld.
Het prachtige masker van de perfecte gentleman.

*

Dit artikel is samengesteld uit gedeelten van het essay dat de auteur schreef voor de grote
Khnopff-tentoonstelling die plaatsheeft in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
(Brussel) van 18 januari tot 13 april 1980. Nadien in de Kunsthalle (Hamburg) van 25 april
tot 16 juni 1980.
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Dragers van maskers geven te kennen zichzelf te isoleren - terwijl men anderzijds
juist een masker opzet om uit zijn isolement te treden. Maskers worden niet
zelden gedragen om een (rituele) angst in te boezemen bij de ongemaskerden
aan wie men zich gemaskerd toont. Maar juist zij die zelf lijden aan angsten
zijn het sterkst geneigd zich van een masker te bedienen.
Wanneer een gemaskerde spreekt, gebruikt hij dan de taal die past bij het personage
dat hij zich aldus heeft toegeëigend? Of liegt hij, in de zin dat hij zijn gewone spreken
van vóór de maskering continueert maar thans debiteert van achter het masker, zodat
er een valse taalsituatie ontstaat? Wanneer een gemaskerde bekentenissen aflegt,
kunnen wij hem dan redelijkerwijs enig geloof schenken? Is dat niet, uiteindelijk,
het probleem waarmee elke zich authentiek noemende kunst ons confronteert?
De Belgische schilder Fernand Khnopff (1858-1921), ‘le peintre de l'émotion de
la pensée’ (L. Dumont-Wilden) was een aristocraat, bewust van zijn waardigheid en
zijn zending als priesterlijk kunstenaar. Hij hoorde thuis in een cultuur die tot een
bliksemsnelle bloei was gekomen - een bloei die iets had van een uiterste, utlieme
nabloei. Hij was een Westeuropeaan, bewust van een lange en multinationale
geschiedenis, die niet zelden zich had gemanifesteerd als dominant ten opzichte van
de vele andere culturen waarmee zij contacten had gelegd. De artistieke beelden
waarmee hij was opgegroeid waren in hoge mate gevormd door het katholicisme,
dat het algehele klimaat van het sociale en persoonlijke leven bepaalde. De tijd waarin
zijn kunst tot ontplooiing kwam was ongemeen rijk aan wetenschappelijke, technische
en geestelijke ontdekkingen. De mogelijkheden leken onbeperkt. En toch leefde
onder kleine, zich bewust elitair opstellende groepjes het gevoel dat hun tijdsgewricht
er een was van verval, van verrotting, van morele en psychologische uitputting. Zij
verzetten zich tegen de triomfantelijke, sciëntistische Zeitgeist door het tot
ontwikkeling brengen van een para-wereld, waarvan geheimdoenerij, occultisme,
gewilde perversiteit, peilloos pessimisme, vergezochte verfijning, droom, en een als
tegen de natuur zich kerende kunst de voornaamste bestanddelen waren. Een wereld
A rebours, schitterend in kaart gebracht door de Franstalige schrijver Joris-Karl
Huysmans. Wat ons in figuren als deze bovenal interesseert is hun idealisering van
de Schoonheid die dialectisch verbonden is met hun afwijzing van de werkelijkheid,
of liever hun onvermogen om aansluiting te krijgen en in te grijpen op de realiteit.
Khnopff trok zich, in een schijnbaar supreme wereldverachting, terug in een van de
merkwaardigste huizen die omstreeks de eeuwwisseling zijn opgetrokken. De
fascinerende woning die
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hij voor zichzelf ontwierp en liet bouwen aan de rand van het Terkamerenbos in
Brussel, was een ‘tempel van het Ik’ (Dumont-Wilden).
‘Een vuurvast vertrek’: dat is de overrompelende indruk die men van Khnopffs
huis krijgt wanneer men beschrijvingen van tijdgenoten leest. Een helwitte stenen
kist, een marmeren sarcofaag van waaruit men de omgevende wereld niet ziet,
autarkisch in zijn supreme steriliteit. Gebouwde idylle van de idee. Esthetische
bunker. Cleane kunstcocon waarin Khnopff zich als de gereïncarneerde Narcissus
nijver inspon. De mythe die zijn ongewenste, ondraaglijke bestaan moest
rechtvaardigen. Een mythe waarin alle maskers in een doodse stilte naar elkaar
verwezen. Feilloos en schijnbaar passieloos, in volmaakte ataraxie, dirigeert het
meestermasker. Zelfcultus in een goed functionerende maskerade.

Maskers raden
Fernand Khnopff is de maker van maskers, die hij - dat is de kunst - het uitzicht geeft
van persoonlijke gezichten. Het zijn evenzovele uitdrukkingen van emoties en
verlangens, wilsuitingen, états d'âme zoals de Fransen het zo fraai zeggen. Elke
concrete duiding wordt onmogelijk gemaakt doordat de gebruikte tekens
poly-interpretabel zijn. Het is ongetwijfeld nooit Khnopffs bedoeling geweest zijn
maskers een bepaalde boodschap mee te geven. Tenzij het bericht dat de schoonheid
zich enkel prijsgeeft in de onbeweeglijkheid van de idee, in de rust die aan gene zijde
van de anecdote en het verhaal te vinden is.
Net zoals in het aristocratische toneelspel van het Japanse No de uiterlijke
gebeurtenis niet meer dan een voorwendsel is om tot schoonheid te komen, evenzo
levert het levensverhaal van de door Khnopff geportretteerde figuren slechts stof tot
zijn schoonheidsideaal dat, zuiver idealistisch, niet onderhevig is aan
ervaringsgegevens. Ook in het No speelt het lichaam een minimale rol: het staat
volledig ten dienste van de gedachten, de gevoelens, de ontroering die het spel in het
gemoed van de toeschouwer teweegbrengt. Het lichaam wordt dan ook zo compleet
mogelijk ingepakt, verstopt, onherkenbaar gemaakt. Het mag niet afleiden van de
spirituele boodschap.
Evenzo vergaat het ons wanneer wij de talrijke vrouwengestalten van Khnopff
aanschouwen. Geen haar op ons anders toch geenszins van erotische fantasmen
afkerige hoofd denkt eraan, bij het gelaat dat boven de strakke jurk verschijnt, een
lichaam met bepaalde afmetingen en concrete proporties te verzinnen. Khnopff geeft
ons niet de kans om tot
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dergelijke dagdromerijen te komen, tenzij tot het fantasma dat de afgebeelde vrouw
misschien wel een jongeling is. Hij wijst onafwendbaar naar het essentiële, het ideële.
Hoe verklaart men anders de vele vrouwen- en kinderportretten die hij omstreeks
1890 - hij is dan goed 30 jaar oud - maakt, en die alle zo sterk op elkaar lijken?
Khnopff is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in kinderpsychologie, heeft geen
realistisch portret op het oog. Hij projecteert zijn aristocratische en esthetische idealen
in degene die hij afbeeldt - zelfs wanneer hij uitsluitend werkt naar fotografieën,
zoals in het portret van Mevrouw Constantin Héger (1890), of extra naar een
waarheidsgetrouwe weergave toewerkt, zoals in de portretten van Marguerite Landuyt,
van keizerin Elisabeth van Oostenrijk (1900) of van Mevrouw Franz Philippson
(1899).
Khnopff legt het er zo dik op in de symbolen die hij gebruikt, die hij zelf schept
of die hij ontleent aan de van symbolen zwangere tijdsgeest en vervolgens in
combinatie met elkaar confronteert, dat er nauwelijks moeilijkheden zijn om aan te
voelen wat gesuggereerd wordt. Exacte duiding daarentegen is uitgesloten, uit den
boze of lachwekkend.

1. Portret van Khnopffs zuster (1887)
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Neem de beroemde triptiek, in waterverf en pastel, getiteld D'autrefois of En souvenir
de Bruges. D'autrefois. Het linkerluik stelt een Brugse rei voor. De bekende gevelpartij
aan de overkant van het Groeningemuseum spiegelt zich in het roerloze
wateroppervlak; in de diepte verbindt een brug de Dyver met de zich daartegenover
bevindende steeg. Het middenluik werkt in hoge mate bevreemdend. Van linksboven
tot rechtsonder ligt een vrouwengestalte met gevouwen handen uitgestrekt, bedolven
onder een weelderig bestikte lijkwade; vlak naast de handen is een rechthoek in de
drager uitgespaard waarin een paar Brugse trapgevels getekend zijn die op hun beurt
in het water worden weerspiegeld. In het midden is een vierkant uitgespaard waarvan
de bovenzijde samenvalt met de bovenste rand van het luik, met daarin een visionaire
afbeelding van een indrukwekkend grafmonument. Het rechterluik stelt het graf van
Maria van Boergondië voor.
Het is voor iedereen duidelijk wat Khnopff met deze triptiek heeft willen evoceren:
de stille, naar het verleden gerichte stad, waarvan de poëzie samenvalt met de roerloze
schoonheid van de vrouw, een schoonheid die op haar beurt verwijst naar de dood.
Verleden=poëzie=schoonheid=dood. De formule is simpel en men hoeft niet Freud
of Jung te heten om erachter te komen. Maar heeft men hiermee iets duidelijk
gemaakt? Heeft men het werk op deze wijze niet veeleer kapot gemaakt, het
positivistisch verschraald tot een boodschap, een inhoud? En verzwijgt men dan niet
de complexe geheimzinnige spanning van de vormentaal? Hier geldt de waarschuwing
van Susan Sontag in Against Interpretation: ‘What we decidedly do not need now
is further to assimilate Art into Thought, or (worse yet) Art into Culture’.
Men doet er beter aan te letten op in het werk zelf aanwezige, onomstootbare
gegevens. Dan blijkt allereerst dat de drie delen van de triptiek niet met elkaar
verbonden zijn, tenzij door vage historische banden. Er is tussen de dode stad, de
dode vrouw en de graftombe geen andere samenhang dan de vanzelfsprekende
omstandigheid dat het drie uitdrukkingen zijn van de doodsgedachte. Natuurlijk kan
men beweren dat de vrouw onder de somptueuze lijkwade de dode stad personifieert.
Maar met evenveel recht kan men zeggen dat de roerloze stad ons confronteert met
de dood - elke dood van een persoon.
Nee, op die manier komen we niet veel verder. Trivialiteit en tautologie, het is
ongeveer het enige wat we hier uit ons brein te voorschijn kunnen persen. Laten we
eens kijken naar een werk waarop levende personen, ogenschijnlijk geen symbolen,
staan afgebeeld; menselijke figuren die contemporain met de kunstenaar lijken te
zijn: moderne meisjes, in
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modieuze mantelpakjes gestoken, frivole hoedjes op het hoofd, een tennisracket
achteloos in de hand. Wij treffen deze jongedames aan in de meest monumentale
van Khnopffs fascinerende pastels, nadrukkelijk voorzien van de Engelse titel
Memories (1889).
Op het eerste gezicht vormt dit met een ongemene precisie uitgevoerde werk een
uitzondering in het oeuvre van de Belgische meester. Want ook hierin is Khnopff
verwant aan de prerafaëlieten Dante Gabriel Rossetti en Edward Burne-Jones: in het
misprijzen voor de eigen tijd en zijn sociale problematiek, in het onvermogen om
contemporaine taferelen uit te beelden, om spontane, natuurlijke beweging te
conterfeiten. Rossetti zocht het bij voorkeur in de middeleeuwen van Dante en
Beatrice; Burne-Jones dook escapistisch onder in de Grieks-Romeinse mythologische
wereld en in de bijbel; Khnopff schiep, afgezien van enkele met andere symbolisten
gedeelde mythen en sagen (de sfinx, Medusa, Salome), zijn eigen mythologische
figuren: een subliminaal, fantasmatisch Brugge, en een volstrekt autonoom a-historisch
vrouwentype. En dan plotseling deze fladderende jonge vrouwen, luchtig en
leeghoofdig, sportief en babbelend!
Maar klopt het allemaal wel? Wat staat hier eigenlijk afgebeeld? Om te beginnen
lijken de zeven meisjes te zijn ondergedompeld in het mossige kikkergroen van een
avondlijke lawn. Het lijken wel aquariumbewoonsters. Sportief lijken zij alleen omdat
zij rackets dragen. Hun kleding ziet er niet naar uit dat ze zopas een wedstrijd achter
de rug hebben. Hun jurken omvatten het hele lichaam, sommige dragen daarover
nog een jasje of een ceintuur: alle dragen een stijve hoge boord. Niet direct de
aangewezen outfit voor een partijtje tennis. De rackets kunnen dus enkel een
stemmingsgegeven zijn, niet een realistische weergave van een feitelijk gegeven. En
let eens op de opstelling. Er zijn drie groepjes. Rechts staat een paar dat de indruk
geeft zich uit de afbeelding te willen verwijderen. Links bevindt zich een trio dat
vooralsnog niet tot een beslissing is gekomen. Hetzelfde geldt voor de twee zich in
het midden en tegenover elkaar bevindende dames. Elke toevallige of opzettelijke
groepsopstelling ten spijt, lijken zij volkomen los van elkaar te bewegen, of liever:
onbeweeglijk te wachten op een komende beweging.
Wie goed toekijkt, merkt dat het in feite niet zeven verschillende vrouwen zijn
maar zeven keer dezelfde vrouw, telkens enigszins anders gekleed en in een wat
andere houding. Wie geeft hier de toon aan? Niet alleen de centrale figuur met het
blauwe bloempothoedje, de ‘leidster’ van het groepje. Wie mee de toon aangeeft, en
hem ook schijnt te horen, is de frêle gestalte in gebroken wit die de rechterhand,
gehuld in een lange,
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nauwsluitende lichtbruine handschoen aan het oor brengt. Alsof ze stemmen hoort,
maar tevens alsof ze geplaagd wordt door zo'n typische migraine-aanval.
In deze sierlijke jonge vrouw herkennen we moeiteloos de zuster van de kunstenaar,
zoals deze haar twee jaar voordien, in 1887, heeft geportretteerd tegen de achtergrond
van een deurlijst - als een madonna in een nis. In Memories overvallen haar
herinneringen die haar doen stilhouden, terwijl niets in vijf van de andere vrouwen
te kennen geeft dat ook zij dergelijke innerlijke stemmen en beelden waarnemen.
Alleen de ‘leidster’ lijkt te beseffen wat er in het luisterende, dromende meisje omgaat;
daarop wijst de richting van haar blik; zij is de enige die terugkijkt.
Wat ons hier echter vooral interesseert, is de maskerachtige kwaliteit van deze
gezichten. Met uitzondering van haar die de toon waarneemt en aangeeft, verraadt
geen van de vrouwen enige emotie. Als wassen beelden staan ze naast elkaar
opgesteld. Misschien heeft een fetisjist ze wel ontvreemd uit de etalage van een
modemagazijn. Hier vindt een duister, solipsistisch ritueel plaats, gedirigeerd door
een eenzame droomster. Zij is het die deze droomscène met een geheim gebaar te
voorschijn roept. Zij stelt deze waanwereld met behulp van het magische middel der
herinnering aan zichzelf voor. Zij is de enige reëel handelende persoon - ook al is
haar actie enkel droom - die zichzelf in de andere zes projecteert. Dank zij

2. Memories (1889)
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haar droomherinnering verwerven de zes een (schijn)autonomie. Het is een ritueel
waarbij de mannequinposes de onmogelijkheid tot communicatie demonstreren, ja
vieren. Er wordt dus niet, door niemand, getreurd om het isolement en de
eenzaamheid: die wordt juist geconsacreerd. Individuum ineffabile est, het
allerindividueelste is onuitsprekelijk. Dat is geen reden om chagrijnig voor zich uit
te gaan staren, het is juist de bron van poëzie par excellence, de aanleiding tot een
van die zeldzame goddelijke, aan tijd en ruimte ontheven états d'âme, waarvan het
genot van een veel hogere kwaliteit is dan dat van de brute zinnentuimel. De wereld
is niets meer dan een voorstelling, een verzameling maskers. Dat besef maakt het de
geestelijk verlichte mogelijk met een diepe tevredenheid af te dalen in zijn eigen
zelfgekozen isolement. Was Khnopffs kenspreuk niet: On n'a que soi?
En toch. Men mag dan het gelijk en het geluk in zichzelf zoeken - toch wacht men
altijd op iets, op iemand. Waarop wacht Le Garde qui Attend (1883)? Heeft deze
met de natuur en haar geheimen vertrouwde man dan niet genoeg aan zichzelf?
Khnopff hoeft het isolement van deze mens niet te beklemtonen door hem te voorzien
van een masker: een jachtopziener heeft per definitie een asociale, geïsoleerde,
secrete, spiedende functie. De 25-jarige kunstenaar heeft de man geprojecteerd in
het Ardense landschap; roerloos staart hij naar een punt dat zich links buiten het doek
moet bevinden. Men voelt de grote spanning tussen 's mans rigide metafysische
wachtbeurt, zijn ondefinieerbare psychologische gesteldheid enerzijds, en de
gedachtenloze natuurlijkheid van het charmante Ardense landschap anderzijds. Wat
niét het onderwerp van het doek is, de natuur, vond genade in de ogen der toenmalige
critici; voor het verontrustende, het Beckettiaanse wachten-op-Godot anticiperende
thema had men geen goed woord over.
Nemen we een ander contemporain gegeven. Wat is er typerender voor de sfeer
van de jaren '80 dan wegdromend luisteren naar romantische pianomuziek? ‘De
symbolisten zijn dan ook allen, op enkele uitzonderingen na, zeer gevoelig geweest
voor muziek (...) in het bijzonder (voor) die van Schumann’ (Bettina Polak). Toch
was het een gedurfde zaak om anno 1883 een doek ten toon te stellen, En écoutant
(du) Schumann, waarop het gezicht van de protagoniste volledig verborgen is achter
de elegant het hoofd ondersteunende rechterhand. Is deze houding, waarbij het
ontwerpen van een masker overbodig wordt, geheel nieuw? Men vergelijke ze met
die van de eveneens alleen zittende vrouw in de ets van Max Klinger, Im Kornfeld.
Deze prent maakt deel uit van de serie ‘Amor und Psyche’ die in 1880 werd
gepubliceerd en vrij snel populariteit verwierf. Khnopff
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heeft drie jaar de tijd gehad om de ets onder ogen te krijgen en, indien mijn
veronderstelling juist is, zich erdoor te laten inspireren.
In Klingers ets sluit de in gepeinzen verzonken vrouw zich compleet af van haar
omgeving. In Khnopffs niet zozeer symbolistische dan wel impressionistische
schilderij gebeurt hetzelfde, alleen is de aanleiding ertoe hier te vinden in datgene
wat door de omgeving zelf wordt ten gehore gebracht: de pianomuziek van Robert
Schumann. Wat ons echter vooral interesseert is het bewuste afsnijden van enig
contact tussen de kijker (naar het doek) en de luisteraarster (naar de muziek). Ook
is er geen contact tussen de producent van datgene wat de vrouw doet mijmeren, de
uitzender van de boodschap - van wie men overigens slechts de rechterarm ontwaart
- en de vrouw die deze pianist(e) letterlijk de rug toekeert. Tenslotte lijkt er enige
contradictie te zijn tussen het besloten, met bruine, wijnrode en goudgele tonen
overgoten, knus-burgerlijke interieur, en de door de muziek van Schumann
losgeslagen, onstelpbare vlucht der sentimenten in het innerlijke van de
kamerbewoonster.
Tot de symbolistische hoogtepunten van Khnopffs carrière behoort ongetwijfeld
het door een vers van Christina Rossetti geïnspireerde doek I lock my door upon
myself van 1891, een doek met niet minder dan twee

3. En écoutant Schumann
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maskers. Geen enkel ander werk verraadt sterker de invloed van Christina's broer
Dante Gabriel Rossetti. Men hoeft het slechts te vergelijken met Regina Cordium
uit 1866. Natuurlijk, Khnopffs assemblage is veel complexer dan wat Rossetti ooit
in één werk heeft weten te persen, maar de opsomming van de elementen die beide
doeken karakteriseren instrueert ons in meer dan één opzicht. Voor mij is het essentiële
in beide olieverfschilderijen hetzelfde: de niet naar contact zoekende maar tevens de
toeschouwer nadrukkelijk aanstarende jonge vrouw van wie, behalve het bleke, met
rosbruine haren omlijste gezicht, vooral de handen een opvallende rol spelen. Zowel
Rossetti als Khnopff hebben hun heldin niet rechtstreeks geconfronteerd met de
toeschouwer maar haar afgebeeld achter een schans: de ‘Regina Cordium’ staat achter
een met een rijk bestikt en geborduurd altaarkleed bedekt muurtje; het
Engelssprekende meisje van Khnopff steunt met haar breed uit elkaar gezette
ellebogen op een met een donker kleed overdekte tafel die verdacht veel op een
doodskist lijkt. De in een symbolistisch werk niet te missen lelies zijn ook hier van
de partij: Rossetti's schone draagt ze in haar rechterhand; op Khnopffs schilderij
rijzen drie leliestengels in de voorgrond op. Ook de nadere beschouwing van de
achtergrond levert vergelijkingspunten op. De hartenkoningin staat tegen een druk
maar overzichtelijk netwerk van twijgen, groene bladeren en bloemknoppen. De
kwijnende juffrouw van de Belgische meester krijgt als achtergrond een ingewikkeld
paneel: links een houten lambrisering, in het midden en vlak achter het meisje een
opening die leidt naar een soort gangetje, rechts een nis met plankje waarop de
gebeeldhouwde kop van Hypnos rust en daarnaast een vage gevelpartij, gedeeltelijk
aan het oog onttrokken door de bomen die ervoor groeien, het gehele buitenzicht
waarschijnlijk gezien door een raam.
Het doek van Khnopff is dus wel degelijk veel complexer. Het bezit een rijke,
maar ook wat vermoeiende structuur van drie boven elkaar liggende horizontale
lagen, waarvan de onderste bestaat uit de donkere tafel/kist, de middenste
gecentraliseerd wordt door het steunende, staande meisje, en de bovenste laag een
bonte afwisseling biedt van geometrische figuren via een antieke buste tot
perspectivistische en dus illusionistische zichten. Ondanks deze overladen compositie
staat de sfeer van I lock my door upon myself erg dicht bij die van Regina Cordium,
alleen heeft Khnopff de stemming tot het monomanische toe overdreven. Al draagt
het model van Rossetti een hartje aan haar halssnoer en al staat in een medaillon een
wakkere amor afgebeeld die zelf nog eens een hartje draagt - deze schone inspireert
geen liefde. Zij is zo koud als een vis. En dat het meisje van Khnopff noch het leven,
noch het mensenras in
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het algemeen, noch de toeschouwer in het bijzonder een warm hart toedraagt, voelt
ook de heffe des volks, die aan het symbolisme geen boodschap heeft, met de klompen
wel aan.
Uit Khnopffs werk is de liefde, dat wil zeggen, de communicatie, finaal verdwenen,
maar voor het overige ligt de gehele voorraad van de symbolistische winkel - ‘amulet,
talisman, orakel (...) geheim’ - in volle glorie uitgestald. Dat de combinatie en de
zorgvuldige plaatsing van deze elementen een bepaalde betekenis suggereren, staat
buiten kijf, maar het is niet verschrikkelijk belangrijk om de samenhang tussen de
vele details in I lock my door upon myself te demonstreren. Het belangrijkste is,
opnieuw, dat de schilder ons bepaalde gedachten en gevoelens aanreikt, niet door
middel van een directe mededeling, van personalistische inzichten, of van concrete
situaties, maar door middel van maskers. Zo wordt het hologende masker van het in
de wereld van haar verbeelding opgeslorpte meisje beheerst door het strenge en
mannelijke maar gevleugelde masker van Hypnos, de god van de slaap, tweelingbroer
van Thanatos. Waar Thanatos voor staat, en met wie hij een paar vormt, dat weten
we zo langzamerhand wel.

Eros!
Er moeten toch werken van Khnopff zijn die enigerlei contact tussen twee of meer
mensen afbeelden? Afgezien van enkele jeugdschetsen is het eerste werk waar méér
dan één mens op voorkomt de aquarel En passant Boulevard du Régent (1881). Dit
is in mijn ogen vooral van belang omdat Khnopff hier een zeldzame en geslaagde
poging onderneemt om een stedelijk landschap te schilderen, ‘een der eerste proeven
van stedelijk modernisme’ (Nestor Eemans). Er komen op dit werkje weliswaar een
tiental personen voor maar elk van hen is geïsoleerd ten opzichte van de anderen.
Rechts staat een lange man met hoge hoed, de handen in de zakken, met zijn rug
naar ons toe. Links van hem, op de voorgrond, een vrouw met een onverschillige
zoniet ontgoochelde gezichtsuitdrukking die, onder de bescherming van haar paraplu,
aan de toeschouwer voorbij wil stappen. Als haar tegenhanger in het linkerdeel van
de aquarel staat, als een symbool van anti-communicatie, een lantaarnpaal. Regen,
een glimmende straat, in zichzelf gekeerde kuieraars, een reverbère: Khnopff heeft
nagenoeg alles in het werk gesteld om ons zijn pessimisme inzake het menselijk
contact voelbaar te maken.
Een roodkrijttekening met onbekende titel uit ca. 1887 toont twee elkaar kussende
vrouwen, Khnopffs eerste erotische proefstuk. Links onder-
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scheidt men een vrouwengelaat in vervoering; met gesloten ogen buigt zij het hoofd
naar achteren, waarbij zij haar lippen onvoorwaardelijk aanbiedt. Maar haar partner,
rechts, kijkt onbewogen weg. Beide types vinden we omstreeks 1889 in een aantal
kapitale werken terug.
Omstreeks dezelfde tijd ontstaat de met wit opgehoogde potloodtekening Un ange
of Avec Verhaeren. Un ange. Dit is de Khnopff die iedereen kent. Hoe moeten wij
dit soort werken benaderen? We worden hier geconfronteerd met twee in een wel
heel bevreemdende vorm van communicatie gewikkelde wezens die, staande resp.
liggende op een staketselvormige structuur van zuilen en een zware architraaf die
het midden houdt tussen een balustrade en een altaar, omgeven zijn door het met
sterren bezaaide zwart van de nacht. De kaarsrecht staande engel draagt een kleed
dat reikt tot aan de grond, zijn borst en de afgebeelde rechterarm zijn bovendien in
een harnas gestoken. Een stoffen, dubbel aangebrachte ceintuur is opzij geknoopt en
op die plaats voorzien van twee lelies. Op zijn hiëratisch verstijfde hoofd, waarin de
oogleden nagenoeg gesloten zijn draagt hij een tiara met afhangende doek die de nek
bedekt. Zijn linkerhand drukt gedecideerd maar zonder zichtbare krachtinspanning
het monumentale hoofd van het liggende wezen opzij, zodat het naar de toeschouwer
is gericht. Dit van een al even monumentale kin en een overvloedige haardos

4. I lock my door upon myself
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voorziene hoofd rust op een tijgerromp waarvan de voorpoten slecht en het achterlijf
niet zijn getekend. Dit wezen heet ‘La Sphynge’, zodat deze tekening ook onder die
naam bekend staat. Bevreemdend, ja schrikwekkend is de gelukzalige glimlach op
de halfopen mond van de sfinxenvrouw terwijl toch haar hoofd wordt weggeduwd
door een hand waarvan de pinknagel verdacht dicht tegen het oog is aangedrukt, een
afschuwelijke verminking in het vooruitzicht stellend. Dreiging alom: de nacht, de
gepantserde, pauselijke engel, de aan ruimte en tijd ontheven stilte, de ingrijpende
fysieke verminking, het logge lijf van de tijger. En toch, een glimlach van
dankbaarheid en extase om de onderwerping. Een steriele, letterlijk verlichte figuur,
een spookpriester voltrekt een ritueel. Het masker van de verlichte engel is
ondoorgrondelijk, zoals het ijzer van zijn harnas ondoordringbaar is, zoals ook het
gentlemanmasker op Khnopffs foto ondoordringbaar is. En is het orgiastisch
glimlachende hoofd van de tijgervrouw niet een, voor mijn part onbewuste,
vertekening van het door de meester anders zo geliefde, zo liefde vol en herhaaldelijk
weergegeven gezicht van zijn zusje Marguerite? Wat is deze voorstelling anders dan
het amechtig aanwezig stellen van een privé-droom - die natuurlijk nooit zo privé
kan wezen dat hij volslagen onherkenbaar is. Zou Khnopff zijn zuster hebben willen
verkrachten maar, te netjes opgevoed daarvoor, deze libidinale drang hebben
gesublimeerd tot een allegorie van de verzoening der tegengestelden?

Khnopff en de Wiener Secession
Het gebeurde in die dagen niet vaak dat Belgische schilders in het buitenland furore
maakten. Daarom is het des te merkwaardiger dat juist de ‘Bouguereau van het
occultisme’, zoals een kwaadwillig Frans criticus Khnopff eens noemde, op stel en
sprong in Wenen beroemd werd. Natuurlijk, Khnopff had al in 1890 aan diverse
exposities in Londen en aan de jaarlijkse internationale tentoonstelling in München
deelgenomen; in 1892, als vriendje van de mallotige, zgn. mystiek-katholieke
Rosenkruiser Péladan aan het eerste Salon de la Rose + Croix in Parijs en vanaf 1893
vaak in Londen, in Parijs, München, Berlijn en Florence. In 1895 had hij de gouden
medaille gewonnen op de jaarlijkse tentoonstelling in het conservatieve Künstlerhaus
te Wenen. Er waren tekeningen van hem gepubliceerd in belangrijke tijdschriften
als Pan. Zelf schreef hij vanaf 1895 berichten uit Brussel voor The Studio. Maar het
succes dat hem in 1898 in Wenen te beurt viel, was onverwacht.
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In april 1897 werd in het ‘proefstation voor de wereldondergang’, zoals Karl Kraus
Wenen placht te noemen, de Vereinigung bildender Künstler Oesterreichs oftewel
Secession opgericht, een afscheiding in de schoot van het Künstlerhausgenossenschaft.
Onder de leiding van de 35-jarige Gustav Klimt gingen negentien artiesten een eigen
kunstpolitiek nastreven. Van een typische Secession-stijl was, zeker in het begin,
geen sprake. Daarvoor waren de individuele verschillen veel te groot. Pas veel later
zou de kritiek verbanden gaan leggen tussen de architectuur van Josef Hoffmann, de
ontwerpen van Kolo Moser en Adolf Böhm en de schilderkunst van Gustav Klimt.
Maar dat betekent nog niet dat het hier om een Weense pendant ging van, bij
voorbeeld, de Darmstädter Jugendstil. De Secession was het gevolg van een collectief
ongenoegen met de autoritaire leiding van de bureaucratische voorzitter van het
Künstlerhaus, Eugen Felix, die niet tegemoet kwam aan het verlangen naar
internationalisme dat leefde onder de jonge kunstenaars. Terwijl het in Darmstadt
ging om de onder het bezielende maecenaat van een verlichte, socialiserende
groothertog doorgevoerde verwerkelijking van een artistieke ideologie: de kunst
verzoenen met het dagelijks leven, waarbij de toegepaste kunsten het aangewezen
middel leken.
De Weense Secession pakte de zaken snel en bekwaam aan. In januari 1898
verscheen het eerste nummer van Ver Sacrum, het nieuwe tijdschrift van de vereniging
(het bleef bestaan tot in 1903). De welgestelde, bereisde Josef Engelhart verzocht
zijn talrijke buitenlandse relaties om inzendingen voor de eerste tentoonstelling, en
wist de aan de Parkring gelegen gebouwen van de Weense Tuinbouwvereniging, de
Gartenbau, als expositieruimte af te huren. Josef Oldbrich kreeg de opdracht een
eigen Secession-gebouw te ontwerpen, met het bouwen waarvan al op 28 april een
aanvang werd gemaakt. Dat was financieel mogelijk dank zij de steun van steenrijke
grootburgers als Mautner en Wittgenstein en het ook commerciële succes van de
inmiddels als een trein lopende tentoonstelling die, zo bleek bij de sluiting, 57.000
bezoekers had getrokken. Deze tentoonstelling opende haar deuren op 26 maart 1898.
Er was buitenlands werk te zien van Brangwyn, Mucha, Segantini, Rodin, Klinger,
Böcklin, von Stuck, Puvis de Chavannes, Walter Crane en Whistler. De belangrijkste
inzending was die van Fernand Khnopff: 21, volgens andere bronnen 19 werken,
opgehangen in een aparte, aan hem gewijde sectie. Zijn werken werden triomfantelijk
ingehaald, en waren binnen de kortste keren verkocht; Khnopff reed op de tong van
het kunstminnend Wenen.
De confrontatie met het vele en gevarieerde buitenlandse werk voelden de Weners
aan als een verademing. The Studio schreef: ‘De eerste tentoon-
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stelling van het Verein Bildender Künstler Oesterreichs was een openbaring voor
hen die niet wilden geloven dat de moderne kunst ooit vooruitgang had kunnen
boeken in deze traag kabbelende stad’. En de bezieler van de groep dichters en
intellectuelen die bekend stond als Jung Wien, de latere directeur van het Wiener
Burgtheater Herman Bahr, schreef enthousiast: ‘We hebben nog nooit zo'n
tentoonstelling gezien. Een tentoonstelling met niet één slecht schilderij. Een
tentoonstelling, in Wenen nota bene, die de gehele moderne richting in de
schilderkunst resumeert (...). Een mirakel! En, wat meer is, een enorme grap! Want
deze tentoonstelling heeft bewezen dat, zelfs in Wenen, met kunst, echte kunst,

5. Avec Verhaeren. Un ange (1889)
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flink zaken te doen valt! (...) Zaken, Herr Felix, gouden zaken! (...) Ze kopen Khnopff,
Herr Felix!’ Bahr vergeleek Khnopff met Maeterlinck: Maeterlinck gelooft dat het
spreken van de taal slechts schijn is waaronder het werkelijke leven verborgen ligt;
Khnopff is het erom begonnen datgene te schilderen wat eigenlijk niet kan worden
uitgedrukt. Het is alsof Ludwig Wittgenstein hier al meespreekt!
Khnopff participeerde na dit succesjaar nog verschillende keren aan de
Secession-tentoonstellingen.

Invloed?
Succes had Khnopff meer dan genoeg gekregen in Wenen. Eer ook, trouwens. In
1900 verzocht keizer Frans-Jozef himself de Belgische symbolist een portret te
vervaardigen van zijn twee jaar eerder gestorven vrouw. Roem en vererende
opdrachten - maar oefende Khnopff ook enige artistieke invloed uit?
De vraag in hoeverre Khnopff de Weense Secession heeft beïnvloed is een valse
vraag. De Secession vertegenwoordigde immers geen herkenbare groepsstijl. Wel
werkten enkele secessionisten in de geest van de op internationalisme afgestemde
nieuwe kunst, de Art Nouveau. Het heeft niets verwonderlijks dat de meest
internationaal gerichte onder de Belgische kunstenaars van die jaren, die algemeen
werd beschouwd als een leerling van Moreau, van wie men de vriendschapsbanden
met Burne-Jones kende, die uitvoerig exposeerde in de belangrijkste Europese
hoofdsteden, die de literaire gewrochten van Péladan illustreerde, wiens visionaire
beelden afgedrukt stonden in de smaakmakende avant-garde tijdschriften - dat
Khnopffs beeldentaal omstreeks de eeuwwisseling tot een gemeengoed van de
Europese artistieke elite ging behoren. En het staat vast dat Khnopff de beroemdste
en de boeiendste kunstenaar onder de secessionisten, Gustav Klimt, een tijdlang heeft
beïnvloed.
De historicus van de Jugendstil-schilderkunst Hans H. Hofstätter aarzelt niet om
te stellen dat de kunst van Khnopff die, zoals men weet, uit een oud Oostenrijks
geslacht stamde, ‘am stärcksten auf das Ursprungsland zurück (wirkt): auf den
österreichischen Jugendstil Klimts’. Peter Vergo drukt in zijn studie over de
modernistische kunst in Wenen een afbeelding af van L'eau immobile (1894), een
olieverfschilderij met veel weerspiegeling van bomen en luchten in het stilstaande
water. Op de bladzijde ernaast prijkt de Vijver, een olieverfschilderij dat Klimt maakte
in het jaar nadat hij Khnopffs doek op de Gartenbau-Ausstellung van de Secession
had be-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

331
wonderd: het ademt dezelfde geest, het geeft blijk van dezelfde inspiratie. Klimt lijkt
inderdaad omstreeks 1900 vooral door de ingetogen, niet criant symbolistische
Khnopff te zijn aangetrokken. Verder lijkt het hoofd van de dreigende, en profil
getekende krijgsgodin op Klimts affiche voor de eerste Secession-tentoonstelling
sterk geïnspireerd op Khnopffs pastel Sleeping Medusa van 1896. De uiterst precieuze
houding van de hogepriesteres in L'Encens (1898), haar somptueuze kazuifel en de
onaanraakbaarheid van haar gelaatsuitdrukking - men vindt het allemaal terug in het
drie jaar later gereed gekomen monumentale schilderwerk, de allegorische Medizin
van Gustav Klimt, die de aula van de Weense universiteit versierde tot het in 1945
werd vernield. Het gaat daarbij niet om een directe ontlening van thema, stemming
of wat dan ook, maar om een persoonlijk verwerkte beïnvloeding.

Vrouw en vriend
Er is één vrouwentype dat de gehele Europese symbolistische kunst diepgaand heeft
getekend. Het is de creatie van de Italiaanse Engelsman en leider van het
Pre-Raphaelite Brotherhood, Dante Gabriel Rossetti. Dit type manifesteert zowel
frigiditeit als onpeilbare seksualiteit. De frigiditeit betreft, uiteraard, de man die, als
hij al aanwezig is op het doek of op het papier, star en dreigend wordt aangestaard.
De sensualiteit wordt haar geenszins ingefluisterd door de man, maar is inherent aan
haar diepste wezen; een onstuitbare, niet te verzadigen, uit onpeilbare bronnen geputte
sensualiteit, verrijkt met de aparte dimensie van de verdoving. Men vergelijke de
extatische gezichten van Rossetti met de dertig jaar later geschilderde gezichten van
Klimts gedrogeerde vrouwen.
Rossetti's vrouwenportretten waren nauwelijks relevant voor de tijd waarin ze
ontstonden, Victoria's glansperiode. Hij schilderde steeds dezelfde vrouw met
hetzelfde golvende haar, dat hij met een welhaast fetisjistische passie weergaf,
dezelfde kwijnende ogen en dezelfde sterk gewelfde sensuele lippen. Mooie,
zelfverzekerde en verleidelijke dames, maar tegelijk ook kille, ontevreden,
onbereikbare wezens. Der wereld afgestorvenen. Rossetti's noctium phantasmata,
vrouwen even paradoxaal, onberekenbaar en ambivalent als nachtelijke fantasmen.
Deze vrouwen zou Fernand Khnopff verheerlijken, maar hij inspireerde zich daarbij
op nog een ander type, dat van Burne-Jones: de wayout, in trance verkerende,
dagdromende en tijdloze mens. Haar emoties zitten gekneld onder het huidoppervlak.
Schijnbaar verdoofd neemt zij (niet) deel aan het
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uitgebeelde tafereel; zij vraagt zich af wat zij er komt doen. Burne-Jones' universum
stelt, evenals Khnopffs wereld, de niet-communicatie aan de orde, de supreme
eenzaamheid, de sferische, kille stilte. Zijn indifferente, hooghartige maar uiterst
gracieuze vrouwentype gaat in het latere oeuvre sterk op Fernand Khnopffs
vrouwenfiguren lijken.
Althans de vrouw zoals de Belgische meester ze tot 1910 bleef uitbeelden. Met
veel liefde en aandacht: het mag wel eens gezegd worden over een schilder die door
geborneerde feministen met alle zonden Israëls dreigt te worden beladen.
Na 1910 worden Khnopffs vrouwenportretten toegankelijker, krijgen ze een
vriendelijker uitzicht. Ze zijn niet langer afkerig van contact, staren niet misprijzend
en bedreigend naar de toeschouwer. Weinig flatteus voor de vrouw en een
uitzondering op het schoonheidsideaal dat hij anders onophoudelijk projecteert, is
de pasteltekening Déchéance (ca. 1914). Een soortement mansfelder toont
schaamteloos haar lichaam in volle aftakeling, een gezwollen buik, hangborsten, een
volumineuze bil. De bolle curve van het lichaam herinnert ons aan de contouren van
de sfinx uit La caresse (1896); het naar verhouding te kleine hoofd lijkt niet organisch
verbonden met dit lijf, dat ons vanwege de horizontaal steunende linkerdij en de
vreemde houding van de armen aan een paard doet denken.
Dat de betovering van het geheim naar het einde van Khnopffs leven toe week ten
voordele van een vrijgekomen, bevrijde seksualiteit is een hypothese die wordt
ingegeven door het opvallend aantal studies van het vrouwelijk naakt uit ca. 1919.
Het zijn bevallige, ongecompliceerde lichamen die Khnopff met een grote liefde en
veel aandacht aan het papier heeft toevertrouwd.
Maar in 1920 zijn de hoogdagen van het symbolisme dan ook lang voorbij. I'm
afraid the masquerade is over.
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De pure wreedheid van de ideologie
Guy Posson
Casa de campo van José Donoso1 is de merkwaardigste roman uit de niet geringe
Zuidamerikaanse produktie van de jaren zeventig. Ik waag het hem op dezelfde
eenzame hoogte te plaatsen als De Werf van Juan Carlos Onetti2 of de verhalen
van Felisberto Hernàndez3. Hij laat zelfs De Herfst van de Patriarch van Gabriel
Garcia Márquez achter zich, om van mindere goden nog te zwijgen.
Toch is het, zegt Donoso, geen ‘moderne’ roman ‘die ernaar streeft, door middel van
de waarschijnlijkheid een andere realiteit te scheppen, een realiteit die, hoewel slechts
homoloog, toch steeds als werkelijkheid toegankelijk is. In de hypocriete niet-fictie
van die ficties waarin de auteur beweert zichzelf onzichtbaar te maken volgens de
door vroegere romans vooropgestelde regels (...) zie ik een hatelijke puriteinse
achtergrond, die de lezer in mijn geschriften zeker niet zal vinden’ (54). ‘De oude
verhaal-machinerieën, die nu in diskrediet zijn geraakt, kunnen even substantiële
resultaten afwerpen als de conventies die, vermomd als “goede smaak”, ook een
beroep doen op een verborgen arsenaal van kunstgrepen’ (53). M.a.w. Donoso doet
niet mee aan de wedren van vele Zuidamerikaanse auteurs om de trein van de
(Europese) avant-garde toch maar niet te missen. Om de haverklap trekt hij de lezer
aan zijn mouw om hem afstand te doen nemen van het verhaal, ‘dat ik wil bewaren
als iets van mij, dat ik laat zien, dat ik tentoonstel, maar dat ik nooit uit handen geef.
De synthese die tot stand komt bij de lectuur - daarmee bedoel ik het vlak waarop ik
het mogelijk maak dat de verbeeldingen van schrijver en lezer één worden -

1
2
3

José Donoso, Casa de campo, Seix Barral, Barcelona, 1978 (Collectie: Bibliotheca breve),
498 pp.
Juan Carlos Onetti, De werf, Meulenhoff, Amsterdam, 1978. Oorspr. titel: El astillero, in
1978 heruitgegeven bij Seix Barral, Barcelona, eveneens in de verzameling Biblioteca breve.
Felisbert Hernandez, Las hortensias, Lumen, Barcelona, 1974 (Coll.: Palabra menor). Idem,
La casa inundada, ibidem, 1975. Totnogtoe werd geen enkel werk van H. in het Nederlands
vertaald.
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bestaat niet in een simulatie van de werkelijkheid, maar in het doorlopend aanvaarden
van de waarschijnlijkheid als schijn’ (ibid.).
De lezers mogen geen beroep doen op hun eigen ervaringen om de romanfiguren
en -situaties te duiden (493)4. Het is Donoso niet te doen om de individuele
geschiedenis van de personages en al evenmin om hun onderlinge verhoudingen. ‘Je
kan ze met geen enkel model identificeren, omdat het geen portretten zijn. Hun
gezichten zijn niet vernauwd door de stigmata van de individualiteit of van de
hartstochten, behalve dan de meest formele’ (372). Het zijn emblemen. Casa de
campo is een fabel, een allegorie, die je nog het best kunt vergelijken met een
barokopera, met zijn tientallen intriges die in elkaar overlopen of elkaar op
verschillende niveaus passeren.
‘Toch is het opmerkelijk dat, alhoewel ik mijn personages ontworpen heb als
a-psychologische, onwaarschijnlijke, kunstmatige wezens, ik niet anders kon dan
mij hartstochtelijk verbonden voelen met hen en met de wereld rondom hen, waaruit
je ze evenmin kan weghalen als je een jager van Ucello kan scheiden van de weide
waarover hij loopt. Hun verhaal is, op een manier waar ik nooit achter zal komen,
zonder enige twijfel het mijne’ (492). De schrijver is er niet helemaal meester over,
hij heeft schrik verslonden te worden door een ‘puur verhaal dat zelf de hoofdpersoon
is van een roman die personages, tijd, ruimte, psychologie en sociologie fijnwrijft
tot één enkele woordenvloed’. (373)5.
‘Zullen de lezers in staat zijn een parallelle (Donoso zegt niet: dezelfde)
hartstochtelijke band te voelen’ met die raadselachtige figuren ‘zoals zij hun rol
spelen in de tijd en de ruimte van mijn fantasie?’ (493). Ofschoon de niet-Chileense
lezer niet alle achtergronden zal snappen, geloof ik toch dat het antwoord volmondig
ja is.
De familie Ventura leent zich uitstekend tot Donoso's verhaalstrategie. Zij is zó rijk,
dat ze al sinds mensenheugenis het centrum vormt van de blanke bovenlaag in de
hoofdstad. Door de eeuwen heen is ze zo exclusief

4

5

Dat geldt in het bijzonder voor de Europese intellectuelen (ook critici!) ‘die zich in feite
interesseren voor een fictief Zuid-Amerika, (...) die àndere wereld, die hun moet tonen wat
ze willen zien: (...) een grootsprakerig en kinderachtig, manicheïsch en (in de slechtste
betekenis van het woord) romantisch beeld’ (Mario Vargas Llosa).
Cfr. Jacques Derrida's ‘écriture’: ‘een proces waarbij de betekenis niet van meet af aan
vastligt, maar ontstaat door een voortdurende beweging, verschuiving en spel van
“signifiants”’ (M. Adriaens: Structuralisme, poëtiek en narrativiteit, Acco, Leuven, 1978,
p. 28) en Donoso's uitlating in een interview met B. van de Pol: ‘Ik geloof niet in essenties.
De intenties van een roman ontdek je door het proces van het schrijven’.
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geworden, dat haar leden het wezen van hun clan zien in het eigenmachtig bepalen
van wat is. Voor al het andere schuiven zij de zware sluier die het zijn van het
niet-zijn, de orde van de chaos, de rede van de hartstocht, de cultuur van de natuur
scheidt.
Hun namen staan op de eerste bladzijde van het boek, als de rolverdeling in een
theaterprogramma. De volwassenen heten Adelaida, Lidia, Silvestre of Eulalia, wat
nog normaal klinkt, of Cesareón, Hermógenes, Olegario of Berenice, wat al selecter
klinkt. Hun kinderen werden Aglaée, Colomba, Clelia, Wenceslao, Morgana, Hipólito
of Arabela gedoopt. Je vindt ook een Rosamunda, een Aida, een Mignon onder de
drieëndertig neven en nichten! Als je hun leeftijden vergelijkt met die van de dertien
volwassenen, merk je dat ze allemaal oude ouders hebben, die ver in de dertig waren
voor ze hun eerste kind kregen. Adelaida, de oudste Ventura, en Cesareón del Real
y Ventura6 waren al 49! De kinderen zijn tussen 5 en 16, met uitzondering van Juvenal:
die is 17 en dus naar Venturaanse normen volwassen.
Dag in dag uit spelen de Ventura's hun eigen rol volgens door henzelf bepaalde
regels. Hun elitebewustzijn is een heuse mystiek geworden; hun bestaan is abstract,
ahistorisch, ontrukt aan tijd en ruimte. De vorm heeft de substantie opgegeten: hun
leven valt samen met hun onveranderlijke ‘historische bestemming’. Zoals don
Jerónimo de Azcoitia, de hoofdpersoon uit Obscene Nachtvogel7, zijn zij figuren uit
een tempelfries geworden. Die trouw aan hun zending veronderstelt een zekere ascese,
een verinnerlijking van de familienormen, waardoor zij hun wereldbeeld en de daaruit
voortvloeiende maatschappijorde als vanzelfsprekend en dus als enig mogelijk
beleven.
Zij hebben daarbij niet in de gaten dat hun snobisme slechts naäperij is. Zij imiteren
- met grote vertraging en met alle misverstanden vandien - Europese modellen8. Toch
is dat niet hun eigenlijke erfzonde. Hun ‘autonoom’ bestaan is gebaseerd op één
historische contingentie: de Conquista. Hun voorvaderen hebben het land met al zijn
rijkdommen gestolen van de autochtonen. Tegen de weerstand van de Mapuches
werd een echte ‘kruistocht’ ondernomen die pas in 1883 zijn bekroning vond in de
‘pacificatie van Araucania’.

6
7
8

De ouders zijn - op Adriano Gomara na - allen bloedverwanten.
Donoso's vierde roman, in Nederlandse vertaling uitgegeven bij de Arbeiderspers (1977).
Dat is een van de kenmerken die Zuid-Amerika zijn ‘barokke’ karakter geven. Alejo
Carpentier heeft er een hoofdthema van zijn werk van gemaakt.
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De Ventura's voelen zich nog steeds bedreigd. Angst is het eigenlijke cement van
hun klassebewustzijn, en de metafoor van hun angst zijn ‘de Menseneters’, de
kannibalen, de wilden, de niet-mensen. Antropofagie is immers de kern van de
barbarij; geen beschaafd wezen kan zich zelf maar voorstellen dat het besmet zou
kunnen worden door dit Absolute Kwaad. De wreedheid van de Conquistadores is
trouwens goeddeels te verklaren door hun angst voor het kannibalisme, waardoor de
inboorlingen zich in hun ogen als radicaal anders definieerden9.
De ‘inboorlingen’ delven goud en slaan het tot dunne platen; de Ventura's verkopen
het aan andere, meestal Angelsaksische, (half-)barbaren. In al hun zelfgenoegzaamheid
zijn zij dus eigenlijk slechts tussenpersonen die geklemd zitten tussen een dubbele
afhankelijkheid. Deze verklaart hun krampachtig gedrag: hier wordt hun blinde vlek
de verklaringsgrond van hun racistisch systeem.
Je zou denken dat de stad de beste plaats is om deze trieste werkelijkheid van het
capitalismo dependiente te vergeten. En inderdaad laten de meeste Zuidamerikaanse
grootgrondbezitters het beheer van hun landerijen en hun mijnen over aan bedienden.
Hun vakanties brengen zij door in selecte badplaatsen aan de Stille Oceaan.
De Ventura's gaan elke zomer voor drie maanden naar Marulanda. Eerst gaat de
tocht per (speciale)trein, dan vormt zich een onafzienbare wagenkaravaan: zij nemen
immers honderden lakeien mee. Na een dagenlange klim arriveert de expeditie op
een eindeloze hoogvlakte, waar alleen metershoog gras groeit. De platinakleurige
pluimen golven heen en weer in de wind, terwijl de vlijmscherpe, zwaardvormige
bladeren een onbestemd maar nooit aflatend geluid maken. Heel ver, aan de einder,
zie je vaag blauwe bergen opdoemen. Een echte plaats zonder grenzen10, zonder
oriënteringspunten, een woeste hoogte.
Ergens in die oceaan, op een lichte glooiing, ligt een enorm herenhuis, een paleis
‘waarvan de hoge torens naar de wolken streefden als met porseleinen schubben
versierde kromme vingers, zo hoog dat ze heen en weer leken te zwiepen in de
duizelingwekkende hemel’ (47)11. Het ‘landhuis’

9

10
11

Zoals de fysieke en culturele uitroeiing van de autochtonen nog altijd doorgaat, doet ook het
schrikbeeld van de menseneters het nog steeds: ‘De Verenigde Naties worden gedomineerd
door anti-Europese analfabeten, tirannen en kannibalen’ (Otto von Habsburg, volgens Time,
25 juni 1979).
El lugar sin limites, Donoso's derde roman, in het Nederlands vertaald als: Deze plaats is
overal (Arbeiderspers, A'dam, 1974). Ik schreef erover in Streven, augustus 1975, pp. 994-998.
Cfr. de Sagrada Familia, Gaudi's kathedraal in Barcelona, de stad waar Donoso thans werkt.
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ligt gevat in een smaragdgroen park, waarin geen sprietje gras te bekennen valt. Er
staan kastanjebomen, linden en olmen, op brede gazons waarover pauwen kuieren;
een laghetto, waarin papyrusriet groeit en waterlelies drijven rond een klein eilandje
van rocaille, brengt verkoeling; een labyrint van taxusheesters wisselt af met een
rozentuin; wat verder ligt een openluchttheatertje met bergamasque-personages.
Overal staan amforen, marmeren nymphen en Griekse zuilen...
Via een immense staatsietrap kom je in een reusachtige hal. Op de vloer een
mozaïek dat de vier windstreken (!) voorstelt; links en rechts voeren vluchten trappen
met bronzen leuningen naar de verschillende vleugels van de piano nobile. Fresco's
en trompe-l'oeil vermenigvuldigen de perspectieven. Onder het huis liggen de
eindeloze gangen van een vroegere zoutmijn, die nu de lakeien herbergt. Op het
tussenniveau bevinden zich keukens, voorraadkamers, wasplaatsen, stapelplaatsen
voor het goud, enzovoort.
Wat komen de Ventura's in dit godverlaten oord doen? Voor een buitenstaander
is het antwoord duidelijk: niets! Voor de familie is het even duidelijk: alles! De
jaarlijkse rite van het verblijf in Marulanda is een retraite, een bezinning over de
familiewaarden, een oefening in homogeneïteit. In hun splendid isolation verhevigt
de intensiteit van hun allegorisch bestaan zich door het steeds opnieuw, ‘conjugar’,
‘vervoegen’, ‘samenvoegen’, ‘samen spelen’ van hun onderlinge voorbeeldige
verhoudingen12. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.
‘Onder de vele rites van Marulanda was er het knuffeluur, wanneer de moeders,
om te pronken met hun tederheid, om beurten hun kinderen rond zich verzamelden
en ze dan hartstochtelijk zoenden en streelden, waarbij ze hun op het hart drukten
dat ze zouden sterven als hun iets overkwam. Op een keer verloor de toen nog kleine
Arabela het bewustzijn en viel als door de bliksem getroffen neer. Ludmila, haar
moeder, viel ten prooi aan onbeschrijfelijke smarten, trachtte zich te verhangen met
een zijden kous, waardoor ze de zorgen van de artsen en de familie op zich
concentreerde. Ondanks het gevaar waarin moeder en dochter zich hadden gestort,
herstelden zij zich prompt en zo werd Ludmila, die als triomfator uit dit affectieve
steekspel was gekomen, geconsacreerd als absoluut model, als bewonderenswaardig
monument ter ere van de moederliefde, door haar echtgenoot Terencio en door al
haar verwanten’ (29).

12

‘Conjugar’: de volkse etymologie (‘jugar’: spelen) past hier even goed als de echte (lat.
‘jugum’: juk).
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Modellen: dàt zijn de Ventura's, en dan op de eerste plaats voor hun eigen kinderen.
Die bestààn: zij zijn immers Ventura's, maar zij zijn nog in wording, nog gedeeltelijk
onbepaald en dus nog niet integreerbaar. Zij kunnen nog spontaan (dus irreflexief,
d.w.z. wild, kannibaals) liefde, haat, lust, wroeging, en nog een hele rij andere
onbeschaafde emoties in zich voelen opwellen. Die mogen ze niet uiten: overdag
drukt de aanwezigheid van hun exemplarische ouders ze de kop in, terwijl 's nachts
de lakeien de repressie over het jonge volkje uitoefenen. De ondergeschikten komen
daardoor in een hoogst dubbelzinnige positie: na de derde slag van de reusachtige
gong hebben zij carte blanche. Om de jongelui op hun fouten attent te kunnen maken,
moeten zij zich minstens de rudimenten van de familie-ideologie eigen maken, een
systeem dat hen principieel uitsluit, maar waarvan zij toch de seculiere arm zijn!
Geen wonder dat zij vervallen in sadisme; alle middelen zijn goed op voorwaarde
dat de ouders 's morgens geen spoor van de folteringen merken...
De oudste kinderen vinden een uitlaatklep voor hun ongeoorloofde gevoelens in
het theater, een volgens de familienormen waardenvrij spel. Dag in dag uit spelen
zij De Markiezin ging om vijf uur uit. Hoofdpersoon ervan is Melania, een
beeldschoon meisje, ‘die geboren was met een onweerstaanbare roeping voor intiem
gefluister over eigen en andermans gevoelens, voor manipulatie en confidentie, voor
het vernietigen of opbouwen van affectieve evenwichtstoestanden’ (97). Zij is de
Onsterfelijke Geliefde, aan wie Mauro, de Jonge Graaf, het hof maakt, terwijl de
Perfiede Markiezin (de homofiele Juvenal) voor allerlei complicaties zorgt. Maar
hun spel blijft Venturaans: ‘je hebt mij lief en ik jou wanneer we De Markiezin spelen,
zei Mauro. We voelen niets als we niet de regels van een of ander spel volgen. Dat
is de enige manier om lief te hebben, zuchtte Melania. Hoe kan je liefhebben zonder
conventies?’ (97). Nog typischer is het dat zij zich als ‘eigenaars van het fabuleuze’
opwerpen, als beheerders van de fantasie van de kinderen, om ze te beschermen tegen
het grootste gevaar dat hen bedreigt: kritiek en twijfel, die hen onbekwaam zouden
maken later zélf manipulatoren en scheppers van dogma's te worden (96-97).
Zo gaat het leven in Marulanda al generaties lang zijn gang. De geheimen van de
kinderen worden er begraven en het ‘unitaire geheugen van medeplichtige generaties,
die geen andere vormen van communicatie nodig hebben dan het herhalen van
dogma's, komt er telkens weer tot stand’ (59). Waarom zou het veranderen? Geen
enkele sociale klasse verzaakt goedschiks aan haar privileges, dus zeker de Ventura's
niet. Maar dat is
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buiten de Hoogste Touwtjestrekker Donoso gerekend. Hij heeft de jongste Ventura,
Balbina, doen trouwen met Adriano Gomara, die géén bloedverwant van haar is. De
man heeft zowaar een beroep: hij is arts. Alleen een domme gans als Balbina was in
staat haar (souvereine Ventura-) wil door te zetten om met zo'n inferieur wezen te
trouwen. Maar haar straf - en die van de té toegeeflijk gebleken familie - laat niet op
zich wachten.
Alleen een niet-Ventura kan het in zijn hoofd halen zich voor de gezondheid van
de inheemsen te interesseren. Zo raakt Gomara besmet door het virus van de
antropofagie. Enkele jaren vóór de in Casa de campo beschreven gebeurtenissen
woont hij met zijn vrouw en zijn kinderen Mignon, Aida en Wenceslao een
kannibaalse ceremonie bij, waarbij een varken wordt geofferd. Terug thuis gekomen
doodt Mignon haar zusje Aida, waarop Adriano het kind in blinde woede doodslaat.
Sindsdien zit hij opgesloten in een van de torens, vanwaar hij zijn kreten over het
landgoed laat schallen13. Hij is zélf kannibaal geworden, denkt zijn schoonfamilie;
dat ontslaat haar van de verplichting zijn gedrag te interpreteren.
De eigenlijke actie start met een nog nooit vertoonde gril: de volwassenen willen
een uitstap maken. ‘Er bestaat een plaats die het privilege van een zingende waterval
geniet; daar plegen wij namiddagen door te brengen in verstrooiing die onze bedrukte
geesten hun sereniteit weergeeft. Alles is daar zo delicaat als een op een porseleinen
schotel geschilderd landschap. Mensen en dingen zweven daar in een aureool door
de aanstekelijke nabijheid van de waterval, ze zijn vederlicht maar toch sappig,
beschouwend maar toch vrolijk (...) Een paradijs, waar niemand in komt, behalve
wijzelf; ook onze kinderen niet, want hun drukte zou de harmonie vernietigen... Oh,
Arcadië, Cythera, Hellas, met welke razernij word je aangevallen door de haat van
wie ons wil vernietigen!’, klaagt Céleste (445-447).
Een hersenschim? Wellicht, maar vergeten we niet dat alles wat is bestaat door
een decreet van de Ventura's. Hoe dan ook, de kinderen blijven alleen achter. De
eindeloze slang wagens is nog maar net opgeslokt door het steppegras, of het
pandemonium breekt los. Wenceslao verklaart dat het idee van de picknick in feite
van zijn vader, Adriano Gomara, kwam. Zijn zoon heeft het, geheel volgens zijn
instructies, de volwassenen ingefluisterd. Nu kan de arts een nieuwe orde, waarvan
hij de Profeet is,

13

Donoso wordt hier welbewust melodramatisch: de lezer blijft deze passage ‘moeilijk’ vinden.
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vestigen. Dat is niet naar de zin van de aanhangers van De Markiezin..., die doen
alsof hun neus bloedt. Terwijl de jongste kinderen de 16.833 lansen van de omheining
slopen, neemt Gomara maatregelen tegen de ouderen. Wenceslao betwijfelt of dat
het meest dringende is: hij ziet dat het gras het park overwoekert, dat de inboorlingen
met de zegen van zijn vader het landhuis binnenvallen, dat de voorraden geplunderd
worden, dat het goud gestolen wordt... Wanorde, onvoldaanheid, luiheid, verdeeldheid
en angst nemen hand over hand toe. Tegenover die harde feiten staat enkel de
betekenisvolle, maar verder nutteloze historische abrazo van de Witte Man Adriano
en het Hoofd van de Inboorlingen, die nu hun rechtmatige plaats in de Geschiedenis
opnieuw innemen. Alles gebeurt alsof de volwassenen nooit meer terug zullen
komen...
Een groepje extremistische jongeren onder leiding van Mauro14 voert de verplichte
arbeid in; zelfs zijn vroegere Amada Inmortal moet op het veld werken. Adriano
heeft al afgedaan: de jonge heethoofden noemen hem een zwakkeling, die zelfs bereid
zou zijn het op een akkoordje te gooien met ‘die van buiten’. Geëxalteerd als ze zijn,
bekommeren ze zich meer om de zuiverheid van hun (en nu aarzel ik even vóór ik
het woord neerschrijf) revolutie dan om de échte krachtsverhoudingen. (Donoso zelf
gebruikt het woord revolutie nergens. Maar hoe langer ik Casa de campo bestudeer,
hoe meer ik ervan overtuigd raak dat hij er een oordeel in uitspreekt over de Chileense
‘revolutie langs legale weg’.)
Op dit strategisch goedgekozen moment vallen niet de ouders, maar de lakeien
Marulanda binnen. De Ventura's zijn - uit overtuigingen traditie - onbekwaam hun
handen vuil te maken tijdens gewelddadige acties. Maar het is alsof zijzelf
teruggekeerd zijn: ‘De kinderen wierpen zich in de armen van hun redders en kusten
hen, omdat de Chef en de koksmaatjes, de Mayordoom en de lakeien en de tuinmannen
en de stalknechten en zelfs het mannetje met de rattenogen die ze zo vaak op zo'n
kalme manier met zijn netje het oppervlak van het laghetto hadden zien schoon
maken, de herauten waren die de komst van hun ouders aankondigden’ (287).
Dat mannetje is Juan Pérez, de underdog, die part noch deel heeft aan de ideologie
van de Ventura's en dus lucide genoeg is om vast te stellen dat zij ‘alleen maar hun
haat, hun wrok, hun angst, hun roofzucht en hun ingeboren brutaliteit verhult’ (269).
Dank zij dit inzicht kan hij ook de

14

Het gemak waarmee Mauro van de fictie overstapt naar de ‘revolutionaire actie’ onderstreept
het vaak erg literaire karakter van de politieke activiteit van veel intellectuelen. Donoso ziet
hierin duidelijk een voorbeeld van beroezing door revolutionaire retoriek.
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domme galondragers manipuleren, en op de eerste plaats de Mayordoom, die zich
heeft opgeblazen tot een barbaars idool, wiens ‘generische identiteit’ wordt
gesymboliseerd door zijn schitterende livrei, ‘die overdekt was met gouden tuinen
en afgeladen met emblemen en insignes, hard en zwaar en stijf van gouddraad, galons,
sterren en tressen’, waarvan de amarantkleurige fluwelen livreien van de andere
lakeien afgeleid zijn (272).
‘Hoe kwam het dat de Ventura's nooit notitie genomen hadden van zijn woeste,
vierkante onderkaak en van zijn knolvormige neus? En van zijn gelig, zweterig
gezicht en zijn laag voorhoofd? Hoe was het mogelijk dat zij nooit gelet hadden op
de zijige glans van zijn ogen, die net juwelendoosjes waren, waarin volledige
afwezigheid van scrupules, opperste stoutmoedigheid en totale eenvoud (die
samengeteld totale efficiëntie betekenen) als sieraden genesteld lagen? Hoe bestond
het dat zij niet vroeger begrepen hadden dat, als die mond met zijn samengeperste
lippen midden in dat gezicht zonder leeftijd (waarvan ze zich amper een “Jazeker,
Uwe Genade” herinnerden), dat, als die mond met zijn strakke lippen de mystiek
van zijn meesters zou spellen, hij haar zou veranderen in een ideologie van pure
wreedheid?’ (273-274).
Zulke brute Bonapartes brengen het nooit verder dan tot een restauratie die slechts
een grove imitatie is van de vroegere orde. Bovendien zijn zij slechts het scherm
waarachter zich de ‘anhedonie’ verbergt van diegenen voor wie loyauteit een
‘onbekend plezier’ is (318). Voor Juan Pérez is ‘elk bestaan buiten het zijne een deel
van het gevaar dat juist buiten zijn eigen huid begon, bij zijn warm en
zweetdoortrokken onderhemd: daarom kon hij zich het heelal alleen maar voorstellen
in termen van geweld. Hij moest doordringen tot de wortels van het gevaar, of nog
vérder: zelf een gevaar worden om er geen slachtoffer van te zijn’ (318). In zulke
handen hebben de Ventura's hun lot gelegd, in de waan dat ze zo hun tijdelijke zwakte
kunnen goedmaken. Maar wat hun een uitstap van één dag leek, heeft in feite meer
dan een jaar geduurd. Marulanda is een ruïne geworden, die opgekocht wordt door
buitenlandse kapitalisten...
xxx
Een orde die gewankeld heeft kan nooit haar evenwicht terugvinden. Zij kan slechts
vervangen worden door een nieuw toekomstproject, dat zich moet uitkristalliseren
tot een nieuwe orde. Juist op dit punt heeft de aankomende generatie gefaald.
Wenceslao, met wie Donoso zich speciaal verwant voelt (‘In zekere zin is hij mijn
held’, p. 372), vraagt zich af hoe het
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nu verder moet: ‘Ik belichaam de ideeën van mijn vader niet meer. Ik belichaam nog
alleen de wanhoop dat ik geen ideeën meer heb om te belichamen!’ (293). Enkel zijn
wanhoop onderscheidt hem nog van Juan Pérez (‘Ik ben ik: ik vertegenwoordig
niemand’, p. 485), die altijd de zijde van de verraders kiest uit angst verraden te
worden. Hij zou anarchist kunnen worden, maar Donoso suggereert een uitweg in
een nieuw samenlevingspatroon, waarvoor de autochtonen het materiaal moeten
leveren. Ik heb de indruk dat hij hierdoor enkel wil vermijden dat zijn ‘parabel’
eindigt op een radicaal-pessimistische noot15.
De Ventura's gaan niet ten onder in schoonheid, maar ze blijven zichzelf trouw.
‘Voor hen was het nog mogelijk hun geloofwaardigheid te rekken en het spelletje
van hier-is-niets-gebeurd-en-er-zal-ook-niets-gebeuren te blijven spelen’ (489). Toch
is de zomer voorbij en vult de wind de hemel met een dichte nevel van graspluisjes'
die niet de dingen zélf, maar de perspectieven deed verdwijnen; die in de ogen van
de toeschouwer niets doet vervagen, maar hem wél de indruk geeft dat hij de mensen,
het huis, de omheining, en tenslotte het hele universum mag opvatten als figuren die
op een sluier geborduurd zijn met dezelfde draad als de sluier zelf, waaruit je ze
onmogelijk kan losrukken’ (481). Céleste is de tuin ingegaan: Olegario, haar man,
komt haar halen. ‘Céleste stond op, maar in plaats van terug het huis in te gaan, nam
zij hem bij zijn arm en toonde hem vergenoegd het park met zijn geruïneerde
vergezichten, waarvan zij plotseling de schoonheid ontdekte; zij glimlachte naar hem
en trok hem mee naar het hart van de storm (...) Arm in arm verdwenen zij in de
orkaan die ondoorgrondelijk was als een raadsel zonder oplossing’ (497-498)16.
xxx
‘Intellectuelen zijn rebellen, geen revolutionairen’, heeft de Peruaanse auteur César
Vallejo (1892-1938) geschreven17. Deze stelling gaat zowel

15

16

17

Cfr. El siglo de las luces van Alejo Carpentier (onlangs onder de titel Het schavot op de
voorsteven heruitgegeven bij Meulenhoff, Amsterdam) waarin de jonge Esteban, die de
Franse Revolutie en de Zuidamerikaanse uitgave ervan heeft meegemaakt, aan zijn dweepzieke
revolutionaire zuster zegt: ‘Jullie weten wat jullie verafschuwen. Dat is alles. (...) Wees
voorzichtig: (...) het zijn de calvinisten van de Idee die de guillotines oprichten! ‘Heeft ook
Gomara zijn zoon niet willen offeren op het altaar van zijn (politieke) geloofwaardigheid?
Cfr. Honderd jaar eenzaamheid en verscheidene verhalen van Gabriel Garcia Màrquez,
waarin de gran viento final alles wegveegt ‘als vuilnis na het feest’: de roman heeft gediend
om ‘mijn relatie tot de wereld te verhelderen’ (Donoso) zonder dat er een boodschap of een
doctrine uit komt; de lezer heeft de indruk dat hij meegesleurd wordt in een spel van
onzekerheden.
César Vallejo: Obras completas. IV. El arte y la revolución, Laia, Barcelona, 1978, p. 144.
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op voor de jonge Ventura's als voor hun schepper. Hij kan zijn verbondenheid met
de klasse waaruit hij voortgekomen is niet verbergen, al was het maar omdat ze hem
het materiaal voor zijn werk levert. Alhoewel hij in Casa de campo een wereld heeft
opgebouwd die niet bestaat, berust de geloofwaardigheid ervan gedeeltelijk op de
verwijzingen naar de recente gebeurtenissen in Chili en de militarisering van het
Zuidamerikaanse continent. De militairen werpen zich op als de verdedigers van de
Westerse, christelijke cultuur; hun ‘huisspook’ is het communisme, dat verdacht veel
weg heeft van het eeuwenoude, maar nog springlevende kannibalisme. Beide zijn
Europese fantomen: dat wijst op de enge verbondenheid tussen de Oude en de Nieuwe
Wereld. Je vindt ginder Europa, vervormd of ‘échter dan écht’, terug. Zo loopt Casa
de campo tenslotte uit op een meditatie over de grenzen van de civilización, de cultuur
die omslaat in barbarie, een (tweede) natuur, maar dan op een manier die overtuigde
herauten van de Helleense beschaving als José Enrique Rodó18 nooit hadden kunnen
voorzien. José Donoso klaagt die verwording aan, maar duidt nauwelijks aan hoe
het ànders kan: ‘Het beetje klaarheid dat ik heb, dooft uit als ik een boek beëindig’19.

18

19

Diens essay Ariel is één vurig pleidooi voor de Helleense beschaving, die in de Nieuwe
Wereld een tweede jeugd moet beleven. Het verscheen in 1900 in Montevideo (Uruguay)
en heeft generaties lang de Zuidamerikaanse intelligentsia beïnvloed.
Börsenblatt, 2.9.76, p. 30.
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De Performance Group: twaalf jaar exploratie
Frank Coppieters
Het stortregent en het is erg koud in New York op 24 januari 1979. Een 90-tal
jonge mensen, bijna allen werkeloze acteurs die zich als kelners boven water
trachten te houden, hebben zich vanavond vrijgemaakt en begeven zich
downtown naar de Performing Garage in Wooster Street, SoHo, op het ogenblik
de kunstenaarsbuurt bij uitstek. Via een korte aankondiging in de Village Voice,
het prikbord van het Drama Department aan de New York University, of gewoon
van horen zeggen, weten ze dat Richard Schechner van The Performance Group
(TPG) om 18 u. begint met audities voor zijn produktie van Het Balkon van Jean
Genet. Ze weten nog niet dat de vreemdsoortige selectieproef voor de laatsten
onder hen tot zeven uur 's morgens zal duren, maar wel vernemen ze meteen
dat slechts een paar onder hen, na een bijkomende workshop van zes weken
nog eens uitgedund, pas op wat schamel geld kunnen rekenen als de opvoeringen
klaar zouden zijn ongeveer een jaar later - en als TPG tegen dan nog niet
financieel tenonder is gegaan. Schechner zelf is duidelijk in zijn nopjes met de
kwaliteit van wat gedemonstreerd wordt en eventjes heerst er volop nostalgie
in de Garage als drie acteurs een scène blijken te hebben ingestudeerd van
Dionysus in 69, de hit en cultus waarmee TPG en Schechner zich meteen een
stevige populariteit wisten te verwerven.

Dionysus
Het tijdsklimaat in die jaren is genoegzaam bekend: de oorlog in Vietnam1, het protest
van de studenten, rellen in de grote steden. Op theatraal gebied volop vernieuwing
en experiment: de Living Theatre, het Poolse Laboratoriumtheater van Grotowski2,
Peter Brook3, het Open

1
2
3

Cfr. E. De Kuyper, Vietnam-shows in Streven, mei 1967, pp. 754-764.
Cfr. C. Tindemans, Het paratheater van Jerzy Grotowsky, in Streven, oktober 1978, pp.
69-73.
Cfr. C. Tindemans, Bread & Puppet: broodnodig theater, in Streven, juni 1978, pp. 803-810.
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Theatre, het straattheater van Bread & Puppet, het guerrilla theater, de happenings
en environments. In november 1967 start Schechner, professor in theater aan de New
York University, een reeks workshops die uiteindelijk zouden leiden tot de vorming
van TPG. De regels waren eenvoudig: men mocht nooit te laat komen; iemand kon
wel eens een workshop missen maar geen twee - op deze manier zou de groep zichzelf
selecteren. De oefeningen en improvisaties waren eclectisch: overgenomen van
Grotowski, het Open Theatre, yoga, de theaterspelletjes van Viola Spolin en het
vroegere werk van Schechner met de Free Southern Theatre. Het exploreren was de
hoofdbekommernis. Weldra werd een niet-conventionele ruimte gevonden in een
gewezen metaalfabriekje dat de ‘Garage’ zou worden genoemd. Het mat ruim 15 bij
12 m. met een zolderhoogte van 6. Op de verdieping erboven was er ruimte voor
workshops en een kantoor. Iedereen in het inmiddels gevormde, professionele
gezelschap hielp mee alle troep op te ruimen en wie technisch van wanten wist, deed
het loodgieters- en elektriciteitswerk zodat een grote theaterruimte geïnstalleerd
werd.
In juni 1968 ging Dionysus in première. Vrij vlug was alles uitverkocht. Er waren
- voor die tijd - veel unieke dingen aan deze show die het publiek erg

Mother Courage and her Childeren.
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aanspraken: de gehele ruimte van het theater werd gebruikt door de acteurs die
rondliepen, klommen, kropen en van de vloer op de stellingen sprongen; de
toeschouwers zaten niet op stoelen maar op de vloer of op stellingen; de tekst was
een mengelmoes van klassiek Engels, modern slang en geïmproviseerde dialogen;
op sommige ogenblikken waren de acteurs geheel naakt. Dionysus haakte in op de
levensstijl van de dag: sexy, rebellerend, verwachtingsvol, musical-achtig. Het was
activerend eerder dan analyserend. Op theatraal gebied werd Dionysus een paradigma
van wat later door Schechner zelf als het ‘environmentele’ theater werd gedefinieerd.
Men timmert niet aan een afgescheiden (en fictionele) ruimte binnen het
theatergebouw, maar de aard van de werkruimte zelf bepaalt en inspireert de vorm
van het theatergebeuren.

Environment
Als men één hoofdkenmerk in het werk van TPG moet belichten dan is het
ongetwijfeld hun voortdurend en andersoortig bezig zijn met de ruimte. Voornaamste
principe: environments zijn net als organismen, totale entiteiten. De
improvisatie-oefeningen zijn erop gericht de ‘juiste’ verhoudingen ervan, de
articulaties, de ritmes, te ontdekken. Dit gebeurt door dagelijks werk in de ruimte
zelf en constante heraanpassing, ook na de première wanneer het publiek zelf, gewoon
al door zijn aanwezigheid, nieuwe kwaliteiten toekent aan het environment. In alle
produkties van TPG, en dat zijn er onderhand meer dan twintig, heeft het environment
een verschillend karakter, alhoewel ze praktisch allemaal uit doodgewone houten
structuren bestaan. De opstelling van het publiek gebeurt telkens anders en ook het
actieverloop in een produktie baant zich altijd een eigen weg. Drie voorbeelden.
Na Dionysus, gebaseerd op Euripides, inspireert TPG zich op Shakespeares
Macbeth en diept vooral de thema's van jaloezie, ambitie, paranoia, moord en politieke
macht uit. Het is alsof Makbeth, zoals ze hun collage van Shakespeares tekst zouden
noemen, het Nixon tijdperk weerspiegelt. Er wordt gebruik gemaakt van twee
afgescheiden en verschillende environments. De toeschouwers moeten zich eerst via
de bovenste verdieping een weg zoeken door een lange donkere tunnel met graffiti
en spiegels waartegen ze botsen, terwijl ze zichzelf of andere toeschouwers zien of
blowups van personages uit Makbeth. Deze ruimte laat reeds de complexiteit en
fragmentatie in het stuk zelf aanvoelen. Het environment beneden, ontworpen door
Jerry Rojo, bestaat uit een druk allegaartje van
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ladders, trappen en torens op verschillende niveaus met in het midden een grote
bankettafel. De toeschouwers hebben slechts een platformrand van ca. 75 cm. tot
hun beschikking. Ze zijn, juist zoals Makbeth, ‘cabin'd, cribb'd, confined’. Een poging
om de dubbele rol van het publiek (cf. Erving Goffman), die van theaterpercipiënt
en -bezoeker, in elkaar te doen overgaan.
In 1975 is er de fel opgemerkte produktie van Mother Courage. Moeder Courage
zeult hier niet met haar kraamwagen rond - wat volgens Schechner bij een Amerikaans
publiek teveel het pioniersbeeld zou connoteren - maar in de plaats daarvan zijn er
koorden en katrollen die de gehele Garage-ruimte tot een soort spinneweb verbinden
waar Courage weerloos in gevangen zit. Gelegenheid ook voor spectaculaire effecten.
Zo beklimt Kattrin, Courages dochter, een ladder die aan de zolder is bevestigd. Als
ze helemaal boven is, trekt ze met een katrol de ladder naar omhoog zodat die
horizontaal in de ruimte blijft hangen, zo'n 4 meter boven de grond. Dan bevestigt
ze een koord aan het pak dat ze draagt en begint te drummen. Wanneer ze
neergeschoten wordt, valt haar lichaam bruusk van de ladder en bengelt ze in de
ruimte met nog één vastgehaakte laars.
Op het einde van deze vier uren durende produktie worden de deuren geopend
zodat de straat zelf nu ook tot de bespeelde ruimte behoort en wie binnenzit, trekt
zijn overkleren weer aan. Uiteraard blijven toevallige voorbijgangers nieuwsgierig
meekijken naar wat zich daar aan het afspelen is. Een handige, als het ware
Brechtiaanse, manier om het gehele theatergebeuren zelf tussen aanhalingstekens te
plaatsen en een ruimtelijk doortrekken van de idee dat het theater deel uitmaakt van
grotere environments erbuiten.
Halfweg de avond dienen de TPG-leden eten op aan de toeschouwers, wat het
werk van Courage als eigenares van een kleine kantine integreert in het gehele concept
van de voorstelling en het publiek de gelegenheid biedt in zijn rol van theaterbezoeker
de ruimte te verkennen en te praten met de acteurs en regisseur.
Cops (1978), geschreven door Terry Curtis Fox, speelt zich af in één van die
typisch Amerikaanse ‘all-night luncheonettes’. TPG koopt de restanten op van zo'n
‘diner’ en Jim Clayburgh construeert er een tot in de puntjes afgewerkt,
hyperrealistisch environment mee. Er worden echte eieren met spek en toast en frieten
gemaakt; de personages komen recht vanuit Wooster Street de ruimte binnen - allen
drijfnat gespoten door een regenmachine die handig op straat staat opgesteld en meer
dan één toeschouwer in verwarring brengt omtrent de weersomstandigheden. Het
publiek kan kiezen tussen min of meer normale zitplaatsen in het ver-
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lengde van het speelvlak, en - wat de meer stoutmoedigen schijnen te prefereren een klim naar omhoog zodat men boven de kookstellen zit waar de geuren van het
klaargemaakte eten prikkelend opstijgen.

LeCompte - Gray: Trilogie
Op creatief gebied was en is er steeds een open sfeer van doorstroming geweest in
TPG waar ieder naar best vermogen zijn inzichten inbracht. Het meest
belangwekkende gevolg hiervan was de groei van een min of meer autonome
produktiekern rond Elizabeth LeCompte en Spalding Gray. Een uitstekend team, zij
als regisseur die, voor ze zich in 1970 bij TPG vervoegde, werkzaam was als visuele
kunstenares en in haar uiterst minutieus regiewerk erg bekommerd is om de formele
eigenschappen van kleuren, tonen, lijnen, klanken, ritme. Thematiek is er van bij de
aanvang, maar die zal zich in de loop van het produktieproces als het ware zelf moeten
proberen vast te haken aan dat formele raster. Spalding Gray, die in 1969 bij TPG
kwam, was een van de

Rumstick Road
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weinigen met een klassieke acteursopleiding achter de rug. Bij Schechner ontdekte
hij de vreugde van een theatermaken waar de acteur op zijn minst even belangrijk is
als de tekst. Geleidelijk aan, o.a. door zijn exploratie van de rol van Swiss Cheese
in Mother Courage die hij ontwikkelde zonder zich al te veel met de intenties van
Brecht in te laten, kwam hij ertoe van zichzelf als materiaal uit te gaan. Zo ontstonden
achtereenvolgens, onder regie van LeCompte en in samenwerking met andere
TPG-leden, Sakonnet Point (1975), Rumstick Road (1977) en Nayatt School (1978)
en is binnenkort Point Judith klaar. Vooral toen de eerste drie produkties een aantal
maanden samen als trilogie liepen, groeide de algemene erkenning dat in de Garage
één van de belangrijkste experimentele theatergebeurtenissen van de jaren zeventig
te zien was en dat TPG-werk zonder Schechner anders geworden was.
De thematische impulsen zijn autobiografisch, onthutsend expliciet zelfs in
Rumstick dat het mysterie van de zelfmoord van Grays moeder behandelt aan de
hand van echte documenten. Toch zit je als toeschouwer niet tegen narcistische
navelstaarderij aan te kijken. Er is immers geen enkele heldere, niet-ambigue
‘boodschap’; wel krijg je - dikwijls tegelijkertijd - een overvloed aan signalen te
verwerken die, zelfs bij een herhaalde beleving, niet echt tot een sluitend beeld voeren.
Dit hoeft daarom nog niet frustrerend te werken, want voortdurend zijn er momenten
die op zich erg effectief zijn, op direct inhoudelijk niveau of als staaltjes van pure
theatraliteit. Maar alles zit dus verpakt in een streng esthetisch geheel waarvan vele
elementen als het ware uitnodigen om ze met symbolische betekenissen te laden. Zo
introduceert het eerste stuk de rekwisieten die naderhand veelvuldig, gevarieerd, en
soms gemultipliceerd of vervormd weer zullen opduiken. En er zijn vele andere
voorbeelden (muziek, handelingen) van zulke dwarsverwijzingen die de indruk
wekken dat er bewust uit een wel gedefinieerd paradigma wordt geput. Op
syntagmatisch niveau echter blijken er geen beperkingen te zijn - ook de ritmes van
de drie stukken verschillen heel erg: meditatief, analyserend, anarchistisch.
Op het niveau van de uitvoering is alles haarfijn voorbereid en gepolijst. De kleinste
actie-eenheid, zelfs een stembuiging, een trek van het gelaat, ligt vast. De
environments, die erg ingenieus met bedrieglijke perspectieven werken, zijn
geconstrueerd met een onberispelijke, architecturale nauwkeurigheid. LeCompte zal,
zelfs wanneer een stuk weken aan het lopen is, toch nog - op het
perfectionistisch-obsessionele af - hoekjes afronden, puntjes bijschaven. Het is echter
onbegonnen werk te proberen alle betekeniselementen vast te pinnen. De gelaagdheid
van wat als zingeving aangeboden wordt, is immers enorm: gelijktijdige acties spreken
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elkaar tegen, brokkelen in elkaar af, verschuiven in focushiërarchie. Twee
voorbeelden.
Schijnbaar onopvallend zijn de klankcollages die bepaalde scènewisselingen
begeleiden, terwijl de personages druk in de weer zijn rekwisieten te herschikken weldra blijken ze toch enige thematische aanduidingen te suggereren.
In Nayatt spelen vier kinderen (uit de theaterworkshops van Gray-LeCompte) mee
in een cocktail party uit het gelijknamige stuk van T.S. Eliot. Ze hebben volwassen
attributen (pruik, zonnebril, sigaar enz.) en bewegingen: de patronen staan uitgetekend
op de vloer in verschillende kleuren en een van hen neemt, op haar hoge hakken,
passen als was ze een volwassene. Soms manipuleren de TPG-acteurs hen als Bunraku
poppen, soms fluisteren ze hun stukjes T.S. Eliot in de oren die zij dan luidop
herhalen. Je krijgt de tekst van Eliot en tegelijkertijd een vreemde commentaar erop
en Nayatt zelf weeft reeds een heel dubbelzinnig kader rond bepaalde scènes uit The
Cocktail Party en klassieke produkties ervan - intertekstualiteit of polyfonie in het
kwadraat.

Schechner
Het gezicht van TPG als groep heeft zich in de loop der jaren grondig gewijzigd.
Van de oorspronkelijke cast van Dionysus blijft niemand meer over. Verschillende
malen zijn ze bijna volledig uit elkaar gespat - niet zo'n uitzonderlijk verschijnsel bij
groepen uit deze periode die zowel artistieke entiteiten als leefgemeenschappen
wilden zijn. Bij TPG kristalliseerde zich veel van de heibel rond de centrale figuur
van Schechner: stichter van de groep, ouder en met meer diverse theaterervaring dan
de anderen, financieel onafhankelijk van TPG door zijn vaste en goed betaalde job
als professor, als regisseur verzot op het allerlaatste woord, als bedrijvige
stukjesschrijver verantwoordelijk voor de ‘officiële’ versie, als persoon niet van enig
autoritair optreden gespeend en erg professioneel in het al dan niet artistiek
manipuleren, algemeen erkend als zeer vindingrijk en competent. Hoedanigheden te
grabbel om vrij veel agressieve gevoelens naar zich toe te halen.
Toen ik, samen met de antropoloog Alex Alland, van Richard Schechner de
toelating kreeg om het gehele ontstaansproces van The Balcony op de voet te volgen,
kregen we meteen de functie van professionele voyeurs toegewezen en zouden de
acteurs aan onze aanwezigheid moeten wennen
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of er gebruik van leren maken. Het was immers toch al zijn bedoeling voyeurisme,
als thema aanwezig in Genets script, tot een element van de voorstelling te maken.
Zo werkt Schechner. Hij zet de omstandigheden naar zijn hand en bevindt zich niet
toevallig temidden van het soort activiteiten waarvan hij elementen weet te integreren
in zijn eigen arbeid. Veel daarvan is getransformeerde import uit andere culturen.
Schechner reist veel en dikwijls met specifiek antropologische interesses voor ogen.
Voor een van de prangendste beelden uit Dionysus, de geboorte, inspireerde hij zich
op een Asmat ritueel uit Nieuw-Guinea, een geboortebeeld in Oedipus modelleerde
hij op wat hij in een Indisch dorpje had meegemaakt, terwijl hij in de repetities van
The Balcony bepaalde praktijken introduceerde van het grootse Ramlila spektakel
in Ramnagar (India) waarover hij een boek aan het schrijven is. Schechner valt mij
niet zo speciaal op als een schepper die autonoom sterke theatrale beelden naar voren
schuift zoals een Robert Wilson of ook wel LeCompte, of als iemand die methodisch
op een artistiek doel afstevent. Wel zal hij bewust die theaterimprovisaties provoceren
waarvan hij vermoedt dat ze hem materiaal zullen opleveren. Het is zelden de totale
context van zo'n improvisatie die dan in zijn logboek onder de rubriek ‘voor later
gebruik’ terechtkomt. Het kan zelfs iets zijn dat alleen zijn oog gezien heeft, iets
waarvan de acteur zich niet intentioneel bewust was. De relatie tussen wat er zich
afspeelt in de meestal erg langdurige repetitietijd (varieert van 2,5 maand tot 2 jaar)
is dan ook lang niet eenduidig.
Wat er zich wel in een rechtlijnige gestadigheid ontwikkelt, is het nadenken over de
narratieve structuur en vooral over hoe de organisatie van het verhaal leidt tot een
min of meer expliciete kritiek op de sociaal-politieke en economische orde. Het is
vooral hierdoor dat Schechner tot een oudere generatie behoort dan Richard Foreman,
Mabou Mines, of LeCompte-Spalding. Terwijl Schechner van een duidelijke plot
tot een boeiende produktie komt via allerlei, soms erg persoonlijke, fantasieën,
onzichtbaar voor de toeschouwer, vertrekken zijn jongere collega's van privé-materiaal
en maken er, door toepassing van zeer geraffineerde, compositionele ‘trucjes’ gaaf
esthetische produkten van, die de toeschouwer erg verschillend kunnen verwarren,
intrigeren en, gelukkig ook, stimuleren.
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THE PERFORMANCE GROUP. Gesticht in 1967 door Richard Schechner.
Ruimtes: de Performing Garage en de Envelope (SoHo, New York). Drie
Obie Awards. Huidige vaste medewerkers: Stephen Borst, James
Clayburgh, Willem Dafoe, Spalding Gray, Libby Howes, Elizabeth
LeCompte, Richard Schechner, Ron Vawter en (administratie) Joanna
Ross, Debby Locitzer.
Voornaamste produkties:
Onder regie van Schechner: Dionysus in 69 (1968), Makbeth (1969),
Commune (1970), The Tooth of Crime (1972), Mother Courage and Her
Children (1974), The Marilyn Project (1975), Oedipus (1977), Cops (1978),
The Balcony (1979).
Regie Borst: The Beard (1973).
Regie LeCompte: Sakonnet Point (1975), Rumstick Road (1977), Nayatt
School (1978), Point Judith (1979).
Boeken van Schechner: Public Domain (1968), Dionysus 69 (1970) (samen
met TPG), Environmental Theater (1973), Theatres, Spaces and
Environments (1976) (samen met Jerry N. Rojo en Brooks McNamara),
Essays on Performance Theory (1977), Makbeth (1978) (samen met TPG).
De Trilogie van LeCompte-Spalding was in de herfst van 1978 in Mickery
(A'dam) te zien. Point Judith komt er gedurende de laatste drie weken van
mei 1980. Schechner zal de eerste week van juni als gastdocent optreden
aan de Universiteit Antwerpen (UIA) en in het kader van het C.E.T. een
workshopsessie leiden.
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De NATO en het aanbod van Brezjnev
L.L.S. Bartalits
De Westeuropese regeringen zijn begin september jl. tijdens een symposium
voor defensiedeskundigen te Brussel door Kissinger gewaarschuwd dat zij, in
geval van een oorlog met de Sovjet-Unie, misschien niet kunnen rekenen op een
Amerikaanse inzet van strategische kernwapens. Met andere woorden, zijn
betoog was gebaseerd op de constatering dat de Westeuropese regeringen niet
langer zouden moeten rekenen op de traditionele beschermende ‘atoomparaplu’
van de Verenigde Staten. In zijn betoog hield Kissinger zijn gehoor voor dat de
tijd nabij is dat de Sovjet-Unie het Amerikaanse overwicht op het gebied van
kernwapens zal hebben overgenomen. Nu al, aldus Kissinger, kunnen de
Amerikanen niet langer de raketten van de Sovjet-Unie op haar eigen
grondgebied treffen.
Daardoor resteert de Verenigde Staten slechts de keus om de atoomraketten te richten
op Russische steden, waarna het de beurt zal zijn aan steden in de Verenigde Staten.
Om dat schrikbeeld geen werkelijkheid te laten worden, aldus Kissinger, moet de
NATO zich richten op onder meer de produktie van kernraketten voor middelgrote
afstand die militaire doelen precies kunnen treffen. Met andere woorden, Kissinger
en de afgetreden commandant van de NATO-strijdkrachten, generaal Haig, lieten
doorschemeren, dat de verzwakking van het Amerikaanse leiderschap in de NATO
en de toeneming van de Amerikaanse onwil om een mondiale strategische rol te
spelen, zouden kunnen voortduren. Zij lieten er geen twijfel over bestaan dat de
Europese bondgenoten, tezamen met de Verenigde Staten, over moesten gaan tot de
opbouw van een Europese kernmacht met korte- en middellange afstandsraketten.

Kissingers waarschuwing
De twijfel gewekt aan Amerika's nucleaire garantie zal stellig een aanmoediging zijn
voor de Franse gaullisten die al geruime tijd op Frans-Duitse nucleaire samenwerking
aandringen. Zij zullen Kissingers opmer-
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kingen interpreteren als een nieuwe aanwijzing dat West-Europa niet op Amerika
kan bouwen, ook niet na het optreden van een nieuwe Amerikaanse regering.
Niettemin verklaarden Kissinger en Haig dat een blijvende Amerikaanse
deelneming aan de NATO van vitale betekenis is. Generaal Haig waarschuwde dat
er een mogelijkheid bestaat dat de Bondsrepubliek van de NATO wordt losgemaakt,
wanneer uitvoering wordt gegeven aan denkbeelden van toenadering tot de
Sovjet-Unie. Verondersteld mag worden dat Haig zinspeelde op de ideeën van de
SPD politici Willy Brandt en Herbert Wehner. Het voornaamste probleem voor de
voorstanders van een Europese strijdmacht van tactische kernwapens is echter de
wijdverbreide oppositie in bijna alle Europese NATO-landen.
Men kan ook het accent leggen op Kissingers visie op de verhouding tussen Oost
en West. De dominerende factor in de strategische situatie is zijns inziens de militaire
achterstand die de NATO de laatste jaren opgelopen heeft op alle onderdelen behalve
de marine. De balans heeft zich zo ongunstig ontwikkeld dat het lot van de Westelijke
Wereld steeds sterker afhankelijk is geworden van de Sovjet-Unie. Henry Kissinger
erkende dat hij daarvoor medeverantwoordelijk is. Hij had gemeend dat
machtsevenwicht tot stabiliteit zou bijdragen, maar dat daaruit een Russisch overwicht
groeide, kwam omdat Amerika de gevaren niet analyseerde en een gemakkelijke
uitweg zocht.
Het hoofdprobleem is, aldus Kissinger, niet de zwakte van de huidige Amerikaanse
regering, maar het vinden van de juiste doctrine voor de nieuwe tactische kernwapens
die in West-Europa gestationeerd moeten worden. In dit verband noemde hij het
absurd, de stabiliteit op het gevaar van zelfmoord te baseren; de Europeanen moeten
de Amerikaanse regering niet steeds weer om garanties voor inzet van strategische
kernwapens vragen. Anderzijds waarschuwde Kissinger tegen de opvatting dat het
voor sommige Westeuropese landen misschien nog mogelijk was een ‘speciale
ontspanning’ met Moskou te arrangeren.

Gat in Amerikaanse kernparaplu
Bijna twintig jaar geleden werd het vermogen van de Amerikaanse
‘afschrikkingsmacht’ ten opzichte van de Sovjet-Unie reeds in twijfel getrokken door
president de Gaulle. Deze vroeg zich af of een Amerikaanse president werkelijk het
bevel zou geven tot het gebruik van kernwapens als een van de Europese bondgenoten
zou worden aangevallen. De
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Gaulles scepsis had tot gevolg dat Frankrijk zijn eigen kernmacht ontwikkelde en
zich in 1965 terug trok uit het militaire opperbevel van de NATO. Ditmaal wordt
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan getwijfeld aan de geloofwaardigheid
van de Amerikaanse ‘atoomparaplu’ over West-Europa. Het scherpst werd daaraan
uitdrukking gegeven door Kissinger, die in Brussel ook waarschuwde dat de jaren
tachtig voor het Westen een periode van crisis zullen betekenen, tenzij de NATO
snel begint aan de uitbreiding en aanpassing van zijn militaire macht. Van
onmiddellijk belang voor de NATO in dit opzicht is nu of de Westeuropese regeringen
akkoord zullen gaan met een Amerikaans plan voor stationering van 572 Amerikaanse
raketten voor middellange afstand op hun grondgebied. Deze raketten, aldus
voorstanders van het plan, moeten in staat zijn om doelen in de Sovjet-Unie te treffen
als antwoord op de nieuwe generatie van soortgelijke Russische projectielen die niet
vallen onder het SALT-II verdrag. Daarin is slechts sprake van intercontinentale
raketten. Als het voorstel niet wordt aanvaard, aldus nog steeds de Amerikaanse
voorstanders, kan het voor de Verenigde Staten steeds moeilijker worden om de
voltallige NATO-bescherming met kernwapens te blijven bieden.
Hoewel de Amerikaanse veiligheidsgaranties aan West-Europa al in twijfel werden
getrokken toen de NATO in 1949 werd opgericht, hebben recente ontwikkelingen
die twijfels verder doen stijgen. In Amerika zelf groeit de bezorgdheid dat het
evenwicht in strategische wapens met de Sovjet-Unie mogelijk in de jaren tachtig
zal worden ondermijnd, als Moskou dan over de mogelijkheid beschikt om met één
aanval de in Amerika opgestelde intercontinentale raketten uit te schakelen.
Waarnemers in Washington, binnen en buiten de regering, hebben gespeculeerd
over de mogelijkheid dat bij een conflict in Europa een Amerikaanse president wel
eens niet van zins zou kunnen zijn kernwapens in te zetten ter verdediging van de
bondgenoten uit angst voor de vernietiging van de kernwapens op Amerikaans
grondgebied door Russische raketten.
De meeste regeringen in West-Europa hebben hun bezorgdheid uitgesproken over
de uitbreiding van het Russische arsenaal met zgn. slagveldwapens zoals SS-20
raketten met een middellang bereik. Die kernwapens geven de doorslag bij de militaire
superioriteit van de Sovjet-Unie in Europa. Met de opmerking dat Russiche
kernraketten met een middellang bereik niet vallen onder het SALT-II verdrag,
maakte bondskanselier Helmut Schmidt reeds in 1977 duidelijk dat de groei van de
Russische kernmacht ertoe kan leiden dat de Amerikaanse afschrikkingsmacht wordt
geneutraliseerd.
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Als reactie op die bezorgdheid heeft de regering-Carter verschillende militaire
programma's opgesteld met het doel de kwetsbaarheid van de kernmacht in de
Verenigde Staten te verminderen en de kernmacht in West-Europa zelf te versterken.
Onder die ontwikkeling valt Carters goedkeuring voor de fabricage van
intercontinentale MX-raketten, die constant moeten worden vervoerd van de ene
ondergrondse silo naar de andere om een aanval te ontlopen. De regering Carter heeft
verder voorgesteld om in Europa 572 Pershing-II- en kruisraketten onder te brengen.
De NATO-autoriteiten zijn sterk vóór die plannen, die echter voor een aantal
Westeuropese regeringen een ernstig politiek probleem vormen. Zo heeft de
Bondsrepubliek al laten weten dat het niet als enige Europese NATO-partner
Amerikaanse raketten op zijn grondgebied wil hebben.

Bittere Russische reactie
Kissingers redevoering in Brussel is door de Russische experts veel minder enthousiast
ontvangen dan door hun Westelijke collegae. Volgens Yoeri Zjoekov, een van de
commentatoren van de Pravda, wil Kissinger de Amerikaanse en Westelijke publieke
opinie aan het schrikken maken om zo een Senaatszetel te veroveren. De Pravda
toonde zich diep teleurgesteld dat Kissinger, die had deelgenomen aan de SALT-II
onderhandelingen, thans bij het Pentagon aandrong op voortzetting van de
bewapeningswedloop.
TASS noemde de redevoering valse propaganda en voegde hieraan toe dat Kissinger
na zijn uittreden uit de regering zijn discretie en gezond verstand leek te hebben
verloren.
Het lijkt misschien vreemd dat Moskou zo bitter reageert. Naar de Oosteuropese
reacties te oordelen zou Kissingers redevoering in werkelijkheid geen boodschap
aan de Westeuropeanen, maar aan president Brezjnev zijn. De plechtige verklaring
dat de Sovjet-Unie de leidende strategische mogendheid was geworden, bracht in
Moskou geen vreugde. De Kremlinleiders zagen de ‘show’ in Brussel als een
destabiliserende actie, ondernomen uit persoonlijke en politieke motieven. Het
persoonlijke element is duidelijk. Volgens het Kremlin hebben Kissinger en generaal
Haig een door een wetenschappelijk instituut georganiseerde conferentie geëxploiteerd
om zichzelf te presenteren als een nieuw type Amerikaanse leiders.
Moskou gelooft dat de nieuwe leiders een programma hebben. Zij willen allereerst
het ‘strategische raam’ sluiten, dit wil zeggen de mogelijke
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kwetsbaarheid van het Westen in de jaren tachtig elimineren. Alleen al de installatie
van het MX-raketsysteem, dat ongeveer 33 miljard dollar zal kosten, is een ernstige
uitdaging voor de Sovjet-Unie. TASS reageerde ook hierop met ongewone bitterheid.
De snelheid van deze reactie was, volgens Leopold Unger in de International Herald
Tribune, niet verrassend, want de Sovjet-Unie besteedt al 13% van haar bruto nationaal
inkomen aan defensie. Het door Kissinger aanbevolen beleid zou, als het aanvaard
werd, de Kremlinleiders dwingen tot een verdere verhoging van de defensie-uitgaven
op een moment dat de economie van de Sovjet-Unie allerminst gezond is. Bovendien
zouden in dat geval de SALT-II akkoorden niet in hun huidige vorm geratificeerd
kunnen worden. Dat verschillende Europese leiders, die aanvankelijk steun gaven
aan SALT-II, zich thans achter Kissinger stellen, is voor Moskou een alarmerende
ontwikkeling, nu de ontspanningspolitiek tussen Oost en West een uiterste zwakte
vertoont.
Onmiddellijk na de persconferentie over Kissingers redevoering in Brussel
beschuldigde de Pravda Haig, Kissinger en Luns van angstaanjagende berekeningen
om een versterking van de NATO te rechtvaardigen en de geest van SALT-II te
vernietigen.

Het Westen en Brezjnevs aanbod
In zijn toespraak ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de DDR op 8 oktober
1979 maakte Leonid Brezjnev bekend dat de Sovjet-Unie binnen een jaar 20.000
militairen en duizend tanks zal terugtrekken uit de DDR. Maar hij waarschuwde
tevens dat de installering van nieuwe kernraketten van Amerikaanse makelij in
West-Europa het strategische evenwicht tussen Oost en West radicaal zou veranderen.
De door Brezjnev gelanceerde wapenbeheersingsvoorstellen zijn op twee manieren
ontvangen: zij zijn welkom geheten als een in de historie van de wapenwedloop
tussen Oost en West zeldzaam voorkomend gebaar, of opgevat als een meteen af te
wijzen tactische truc, niets nieuws, een poging om de NATO uit elkaar te spelen en
de duiven die de Russische dreiging niet willen horen, koren op de molen te
verschaffen.
Maar juist omdat Leonid Brezjnevs aanbod ongebruikelijk en onverwacht was,
had men snelle reacties moeten vermijden. Dit is een aangelegenheid die de NATO
noopt tot tijd nemen om Brezjnevs boodschap zeer nauwkeurig te bestuderen en niet
te reageren op de Russische propagandamachine, die een en ander in krantenkoppen
van Oost-Berlijn tot Ulan
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Bator heeft verpakt: Brezjnev handelde duidelijk met het oog op de NATO-zitting
van december, waar de goedkeuring wordt beoogd van een plan in West-Europa
nucleaire raketten voor de middellange afstand te stationeren.
De precieze calculatie achter Brezjnevs aanbod doet er niet zozeer toe; de kwestie
is niet of een aftocht van 20.000 militairen en 1.000 tanks uit de DDR de militaire
superioriteit van de Warschaupactlanden over de NATO meteen 5 of 10% vermindert.
Brezjnevs aanbod is een poging de aandacht te krijgen en hij signaleerde onmiskenbaar
dat de NATO op het punt staat een historisch besluit te nemen. Voor het eerst beoogt
de NATO het stationeren in Centraal-Europa van kernwapens die doelen in de
Sovjet-Unie kunnen treffen, en dit is een actie die door de Russen evenzeer wordt
gevreesd als de Amerikanen in 1962 bang waren voor Russische kernraketten in
Cuba. Erger nog, de Kremlinleiders achten het mogelijk dat deze kernwapens tenslotte
onder Westduitse controle komen te staan. Als men aanneemt dat de paranoia in
Moskou over de Westerse bedoelingen van gelijke aard is als die van het Westen
jegens die van de Kremlinleiders, dan kan Brezjnevs bezorgdheid niet gemakkelijk
als onredelijk worden afgedaan. Ook is het juist dat de Russen aanleiding geven tot
vragen over hun strategisch beleid - offensief of defensief? - door honderd nieuwe
SS-20 raketten op doelen in West-Europa te richten. Mag Moskou het Westen
verbieden wat het zelf heeft?
Een feit blijft evenwel dat het Amerikaanse initiatief tot het in NATO-kader
installeren van middellange afstandsraketten niet slechts een antwoord is op de
dreiging die men van de Sovjet-Unie ervaart en als een element in de balans tussen
Oost en West. Het is ook een bestanddeel van de voortgaande dialoog tussen
West-Europa en de Verenigde Staten. Het is bedoeld diegenen in West-Europa gerust
te stellen die altijd al bevreesd waren dat Washington als het er bij een confrontatie
met het Oosten op aankomt, verstek zal laten gaan. Europa zou middellange-afstands
raketten op eigen bodem hebben bij een onvoorspelbare crisis tussen Oost en West
en niet meer op de inzet van Amerikaanse intercontinentale raketten behoeven te
vertrouwen.
Deze conceptie was de ratio achter de Franse en Britse onafhankelijke kernmacht;
over de uitbreiding daarvan tot Centraal-Europa is veel gediscussieerd maar nog
nooit zijn de gedachten hierover zover tot rijping gekomen. Geen wonder dat dit
opschudding veroorzaakt in de Bondsrepubliek, in België en Nederland.
De NATO beoogt zelfs op de decemberzitting van de Atlantische Raad nog slechts
een beginselbesluit over de stationering van de kernraketten,
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waarbij de besluiten over wie de raketten in huis krijgt, later zullen worden genomen.
Bondskanselier Schmidt is begrijpelijk soepeler in zijn reactie op Brezjnevs aanbod
dan Brzezinski in Washington. Schmidt staat zowel geografisch als psychologisch
dichter bij de problematiek. Voor Schmidt is de verhouding tussen Oost en West niet
zozeer een discussiecentrum voor het scoren van ideologische punten, doch de ruimte
waarbinnen de Europeanen - hoe verdeeld dan ook - een generatie lang hebben kunnen
leven en met wat geluk ook in de toekomst moeten zien te leven. Daarom behandelt
Schmidt Brezjnevs aanbod terecht serieus. Het hoofdartikel van Le Monde op 9
oktober 1979 stelt dat een diplomatieke actie van Moskou vóór de zitting van de
NATO-Raad van december al min of meer was verwacht. Brezjnev draait de zaken
om als hij het Westen van militarisme beticht, omdat juist de Sovjet-Unie de laatste
jaren haar kernwapenarsenaal gericht tegen de Europese NATO-landen aanzienlijk
heeft uitgebreid. De NATO reageert op de SS-20 raketten. De Sovjet-Unie heeft er
alle belang bij deze NATO-reactie te blokkeren. Maar er is weinig kans dat dit via
Brezjnevs voorstel lukt. Brezjnev zal nog veel gedetailleerde toelichtingen op zijn
voorstellen moeten geven.

De militaire machtsverhouding
De defensiespecialist van Le Monde, Jacques Isnard, schrijft dat Brezjnevs voorstel
20.000 militairen en 1.000 tanks uit de DDR weg te halen nauwelijks van betekenis
is voor de krachtsverhoudingen tussen Oost en West (de Sovjet-Unie heeft thans in
de DDR 20 divisies, waarvan 10 pantserdivisies, 400.000 militairen en 7.500 tanks).
Het gaat erom welk soort manschappen (gevechtstroepen of ondersteuningsgroepen?)
en welk type tanks (verouderd of zeer moderne?) worden afgevoerd. Daar komt bij
dat de Sovjet-Unie oud materieel in bedrijf houdt. De troepenaftocht dient voorts te
worden gerelativeerd in verband met het ook door de Sovjet-Unie versterkte vermogen
zeer snel troepen en materieel over grote afstanden te vervoeren en gevechtsklaar te
hebben, hetgeen bleek uit ervaringen in Afrika en Azië.
De Sovjet-Unie heeft het voordeel de DDR in de buurt te hebben, terwijl de
Verenigde Staten een grote afstand en een oceaan moeten overbruggen om in
West-Europa in actie te kunnen komen. De Warschaupactlanden hebben naar Westerse
schatting 150.000 man troepen meer dan de NATO in Centraal-Europa en in de
periode 1976-1978 heeft de Sovjet-Unie een
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stroom nieuw materieel geproduceerd, zoals de nieuwe T-72 tank en de MIG-23.
Daar komt bij dat de Sovjet-industire nu jaarlijks ongeveer 35 nieuwe SS-20
kernraketbatterijen produceert; elke SS-20 raket telt drie kernladingen die met grote
precisie kunnen worden gericht, waardoor de Sovjet-Unie in 1983 een tactisch-nucleair
overwicht in Centraal-Europa zal hebben gekregen. Bovendien is de SS-20 raket
mobiel en daardoor zeer moeilijk uit te schakelen.
Volgens Isnard is Brezjnevs besluit tot militaire reducties in de DDR een concreet
gebaar van goede wil teneinde de in de Westeuropese landen aanwezige vrees te
matigen. Dit neemt niet weg dat de installatie van de SS-20 raket en de
Backfire-bommenwerper voor de NATO-landen in Europa een nieuwe strategische
bedreiging vormt. Als Brezjnev hieraan niets wil veranderen, zal het Europese
militaire landschap niet ingrijpend van karakter veranderen.

Een dilemma voor de NATO
De rede van Brezjnev in Oost-Berlijn bevat twee aanbiedingen en twee zgn.
bedreigingen. Terugtrekking van troepen uit de DDR kan de MBFR-onderhandelingen
weer op gang brengen. Het tweede aanbod is de stationering van SS-20-raketten in
het westen van de Sovjet-Unie te beperken, wanneer de NATO niet overgaat tot
modernisering van de tactische atoomwapens (NTF). Bovendien belooft Brezjnev
op landen die geen kernwapens produceren of in opslag houden, geen aanval met
kernwapens te zullen doen.
De eerste dreiging is dat landen als de Bondsrepubliek, België en Nederland
rekenen moeten op een aanval met kernwapens in een eventuele oorlog, wanneer zij
het nieuwe kernwapensysteem aanvaarden. De tweede dreiging is dat de Sovjet-Unie
de eigen kernbewapening moet versterken indien de modernisering van de tactische
atoomwapens van de NATO doorgaat.
Deze aanbiedingen en dreigingen van Brezjnev vonden in West-Europa weerklank,
met name bij de Westduitsers. Als een frontstaat hebben zij belang bij evenredige
troepenreductie en zij willen de tweede versie van de Pershing-raket alleen als afweer
tegen de SS-20-raketten.
Ook bij de hartstochtelijk anti-nucleaire Nederlanders trokken de voorstellen van
Brezjnev de aandacht. Dit alles zou het NATO-beleid op losse schroeven kunnen
zetten. Wanneer de Nederlanders een beslissing over de modernisering van de
kernwapens uitstellen om eerst de voorstellen
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van Brezjnev te bestuderen, zullen België en Italië dit hoogstwaarschijnlijk ook doen.
Daarmee wordt aan de prealabele voorwaarde van de Bondsrepubliek om met de
modernisering van tactische atoomwapens akkoord te gaan niet voldaan. De NATO
zou voor de keus staan om het programma uit te stellen, op te geven of het slechts
samen met Engeland uit te voeren. Dit zou een breuk binnen de NATO betekenen
en Brezjnev zou aangetoond hebben dat het Kremlin het bewapeningsbeleid van het
Westen kan beïnvloeden.

De wapens waarom het gaat
De grote vraag waar het in de huidige kernwapendiscussie om draait, is wat het
antwoord van de NATO moet zijn op de SS-20 raket en de Backfire bommenwerper
van de Sovjet-Unie. Volgens NATO-deskundigen zouden Amerikaanse Pershing-II
en kruisraketten (zgn. grijzezonewapens) naar Europa gehaald moeten worden. Over
deze wapens kunnen de volgende gegevens worden verschaft.
De SS-20-raket vervangt de verouderde Russische SS-4 en SS-5 raketten. De
SS-20 is een tweetrapsraket met een raketmotor met vaste brandstof, waardoor deze
raket in elk moment operationeel gebruikt kan worden. De SS-20 raket heeft een
lengte van 25 meter en een diameter van twee meter en wordt vervoerd op een
lanceerinrichting op wielen; een deel van de raketten wordt voortdurend verplaatst.
Het bereik is maximaal 4.000 kilometer. Deze SS-20-raket is uitgerust met drie
afzonderlijk richtbare ladingen, elk met een explosief vermogen van ongeveer
0,15-0,17 megaton. De trefzekerheid is groot en de lanceerinrichting herlaadbaar.
Vanuit de opstellingen in de Sovjet-Unie kunnen doelen in West-Europa, de
Volksrepubliek China, Japan, Zuidoost-Azië en noordelijk Afrika getroffen worden.
De Backfire is de NATO-aanduiding van de Sovjet TU-22-M-bommenwerper.
Dit is een modern middelzwaar toestel dat 2,5 maal de snelheid van het geluid kan
vliegen. De bommenwerper doet zowel dienst bij de Russische luchtmacht als bij de
marine-strijdkrachten. Afhankelijk van de meegevoerde wapenlast bedraagt de
actieradius 4.000 tot 5.000 kilometer. Het toestel kan evenwel in de lucht worden
bijgetankt waardoor het een intercontinentaal bereik zou krijgen. De Backfire kan
zowel een nucleaire als een conventionele lading dragen. Aan de vleugels kunnen
een of twee kruisvluchtwapens worden opgehangen van het type AS-6. Het bereik
van de AS-6 ligt tussen 300 en 600 kilometer, afhankelijk van
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het gekozen doel. Het kruisvluchtwapen heeft een snelheid van 2,5 maal het geluid.
De Pershing-II is een ballistische raket met een nucleaire lading met een actieradius
van ongeveer 1.800 kilometer en is de opvolger van de nu in de Bondsrepubliek
opgestelde Amerikaanse Pershing-I raket, die een bereik heeft van 300-600 kilometer.
De nieuwe raket heeft een grote precisie doordat de kop zichzelf zonodig in de
eindfase kan bijsturen.
De kruisraketten vormen een complex geheel. In discussie is nu de van de grond
afgevuurde kruisraket (Tomahawk). Daarnaast bestaan er kruisraketten die vanuit
een onderzeeboot of een vliegtuig afgevuurd worden. De Tomahawk-kruisraket is
een ongeveer zes meter lang torpedo-achtig onbemand straalvliegtuigje met
atoomknop. Hij kan een afstand afleggen van ruim 2.500 kilometer en heeft een
snelheid van ongeveer 900 kilometer. De Tomahawk is vanwege zijn betrekkelijk
geringe omvang en grote manoeuvreringsmogelijkheid moeilijk door de tegenstander
te treffen. Volgens tot dusver bekend geworden gegevens zouden in Nederland vijftig
van deze Tomahawks gestationeerd worden als de NATO-Raad daartoe zou besluiten.

Werkelijk een Sovjet-overwicht in Europa?
Het lijkt dat alom wordt gedacht dat de Sovjet-Unie haar militaire macht in de
afgelopen jaren massaal heeft versterkt, waardoor Moskou in staat is tot rechtstreekse
agressie dan wel tot diverse vormen van sinistere politieke pressie. Vooral wordt
gezegd dat de Russische conventionele superioriteit in Europa groeit en dat het
stationeren van de nieuwe SS-20 middellange afstands-kernraket ook gaat bijdragen
tot een strategisch nucleaire superioriteit.
Maar de feiten zijn momenteel iets anders. Volgens de publikatie van het
gezaghebbende International Institute of Strategic Studies, The Military Balance, is
het conventionele militaire evenwicht in Noord- en Centraal-Europa de afgelopen
tien jaar enigszins ten gunste van de NATO verschoven. Dat wil zeggen: het
numerieke overwicht van de Warschaupactlanden in conventionele militaire mankracht
en materieel is niet toegenomen, zoals door velen wordt beweerd, doch is sinds het
begin van de jaren '70 zelfs verminderd. Als men de cijfers voor 1979 tot 1980 als
reëel aanvaardt dan dient te worden gesteld dat de eerdere beweringen dat de
Warschaupactlanden een troepenoverwicht in Centraal-Europa hebben in feite een
misvatting zijn.
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Evenmin is het juist dat het stationeren van de SS-20 raketten de Sovjet-Unie een
nieuw tactisch vermogen biedt. De SS-20 vervangt slechts de oudere SS-4 en SS-5.
Van de SS-20 wordt aangenomen dat deze nauwkeuriger en minder kwetsbaar is dan
de oudere SS-typen, maar het is nog niet bewezen dat de NATO-kernraketten die
thans in staat zijn de SS-4 en SS-5 te weerstaan en die worden gelanceerd uit zowel
vliegtuigen als onderzeeërs, in onvoldoende mate het hoofd kunnen bieden aan de
nieuwe SS-20. Dat betekent niet dat de zgn. Russische militaire dreiging moet worden
ontkend, maar wèl dat men moet beseffen dat er een verschil is tussen misleiding en
realiteit en dat er in feite in de laatste jaren geen sprake is geweest van een
alomvattende verslechtering van de Westelijke positie in het machtsevenwicht tussen
Oost en West. Als het Russische vermogen tot het uitoefenen van politieke pressie
is toegenomen (waarover te discussiëren valt), dan komt dat omdat wij de Russen
een dergelijk vermogen op basis van geloof toekennen. Dit betekent overigens nog
niet dat men niet behoedzaam zou moeten zijn, omdat juist de atmosfeer die tot
dergelijke percepties leidt, eventueel kan resulteren in een zichzelf vervullende
profetie. Deze atmosfeer verklaart al waarom het niet is gelukt vooruitgang te boeken
in het wapenbeheersingsoverleg. Zij heeft ook geleid tot een reële stijging van de
defensie-uitgaven van individuele NATO-landen, met name in de Verenigde Staten
en in de Bondsrepubliek.

Nieuwe inbreng in wapenwedloop
Er kan worden betoogd dat juist Westerse nieuwe wapens, zoals de kruisraketten en
de Pershing-II middellange-afstands kernraketten, en niet zozeer de SS-20-raket, een
nieuw element hebben gebracht in het evenwicht tussen Oost en West. In het verleden
heeft de NATO - in tegenstelling tot de Sovjet-Unie - nooit veel belang gehecht aan
middellange of tactische kernwapens (de zgn. Euro-strategische wapens). Het nieuwe
principe van het plaatsen van gelijksoortige wapens tegenover de wapens van de
tegenpartij (op grond van welk beginsel men olifanten zou kunnen inzetten zodra
het Kremlin daartoe zou hebben besloten) heeft het arsenaal aan wapens dat wordt
verondersteld nodig te zijn om het Russische potentieel te evenaren, zeer vergroot.
Deze ontwikkelingen aan Westerse zijde, in combinatie met de daarmee verband
houdende publiciteit, zullen wellicht hun weerslag vinden in de Russische visie op
het Westerse militaire potentieel. Chroesjtsjov beschreef in zijn memoires de pressie
die in de Sovjet-Unie op hem werd
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uitgeoefend door de militaire leiders en vertegenwoordigers van de zware industrie,
de militaire uitgaven te verhogen en hij legde uit hoe moeilijk het was dergelijke
druk te weerstaan met het oog op de Westerse bewapening. Daar komt bij dat de
omvang van het militaire budget in de Sovjet-Unie niet los staat van wat voor de
civiele binnenlandse behoeften moet worden uitgetrokken, waardoor de Kremlinleiders
voor enige moeilijke keuzen komen te staan.
In een plan-economie bestaat er een rechtstreekse wedijver tussen militaire claims
op de voorhanden overheidsmiddelen en de claims van consumenten, civiele
producenten, boeren enz. De militaire uitgaven hebben altijd al een zware last op de
Russische economie gelegd.
In de afgelopen jaren is de economische groei in de Sovjet-Unie afgenomen en is
volgens berichten de ontevredenheid bij de consumenten gegroeid. Deze situatie zou
worden verslechterd door in de toekomst aan de wapens voorrang te geven.
Een versterking van de binnenlandse eisen kan echter, paradoxaal genoeg, voedsel
geven aan de eisen voor meer militaire uitgaven. De Bolsjeviki kwamen aan de macht
in een periode van chaos die door de Eerste Wereldoorlog werd veroorzaakt, en
Russische militaire auteurs hebben blijk gegeven van grote bezorgdheid over het
zgn. tegengestelde effect van oorlog op de samenleving, dat wil zeggen dat zwakheid
naar buiten de gelegenheid kan bieden tot revolte in het binnenland. De voorstellen
van Leonid Brezjnev kunnen als volgt worden opgevat: een poging een nieuwe ronde
te voorkomen in de bewapeningswedloop. Deze wedloop zou de weg kunnen effenen
naar een toekomstige ontwikkeling van elkaar wederzijds versterkende tendenties
van militarisme en repressie.
Als, zoals verschillende Westerse kranten en weekbladen suggereerden, de
voorstellen van Brezjnev slechts intimidatie of propaganda zijn, dan zou het geen
kwaad kunnen de uitdaging van Brezjnev te aanvaarden door te repliceren met een
gelijke daad van intimidatie, namelijk het eenzijdig terugtrekken van een gelijk aantal
troepen door de NATO of positieve onderhandelingen over de stationering van de
nieuwe NATO-kernwapens.
Als Brezjnevs voorstellen echter serieus bedoeld zijn als een constructief signaal
om de détente te redden en het Westen niet zou reageren, dan zou substantieel grond
worden gegeven aan de vrees die thans leeft in de Sovjet-Unie.
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Forum
Theatertijdschrift
Wie in Nederland (en waarom ook niet in Vlaanderen?) geïnteresseerd is in de
kritisch-essayistische begeleiding van het theater, kan, nu al sedert meer dan 100
jaar, terecht bij Het Toneel-teatraal of, voor een wat smaller spectrum en inhoudelijk
op een meer beperkte kring afgestemd Samenspel. Sedert drie jaar loopt nu ook al
Scenarium (waarover hier al bericht werd) dat niet de actualiteit voorop plaatst maar
de continuïteit, en niet zonder wetenschappelijke pretenties. Thans hebben zich ook
de verschillende instellingen waar men de theaterwetenschap doceert en vorst, tot
een eigen publikatie samengesloten1. Het boeiende wat de diverse staven van deze
instituten (Amsterdam, Utrecht, Leiden) als eigen opdracht voor deze publikatie
reserveren, is een rechtstreekse oriëntering op die interessevelden die momenteel
internationaal ter bestudering worden vooruitgeschoven maar nog geen voltooid,
verkend domein uitmaken. Waar het er enerzijds niet om begonnen is de historische
anekdotiek in matig-boeiende uiteenzettingen te reconstrueren en in laat-positivistische
krententellerij zoveel mogelijk al-dan-niet-belangrijke feiten en data op te stapelen,
ligt in het eerste proefnummer, als evidente aankondiging van de ambitie en prognose,
alle nadruk op het methodologische kader. De gulle zekerheid waarmee vorige
generaties wezen en schijn samenbrachten, is nu geweken voor de methodische
twijfel, onmiddellijk gekoppeld aan de operationele bestaansvraag: wat wil ik doen
met welke middelen om welk resultaat intersubjectief toetsbaar te stellen. De eerste
suggesties blijven schermutselingen op een binnen de Nederlanden nog vrij kaal
veld, maar de vanzelfsprekende aansluiting op wat zich ook aan buitenlandse
universiteiten in dit onderzoeksvlak manifesteert, houdt meer dan enkel beloften in
over het resultaat en het belang ervan.
M. Elling en H. Zey werken op elementen van de theoretische dramaturgie. M.
Elling (Focalisatie en adaptatie. Beschouwingen over focalisatie-niveaus en
betrouwbaarheidscriteria in drama en narratief proza) gaat uit van het
fundamenteel-structurele verschil tussen proza en drama dat alvast in het feit bestaat
dat het proza steunt op een ‘verteller’ (die de auteur kan zijn) terwijl in het drama
altijd het personage het toeschouwersperspectief dirigeert. Zonder gebruik te maken
van communicatietheoretische begrippen, vraagt Elling zich af of met de inzichten
van de narratologie van Mieke Bal geen analogie met het drama te ontwerpen valt,
empirisch toetsbaar gesteld aan de dramatische aanpassing van een prozawerk. Dit
verkenningsproces leidt voorlopig slechts tot erg voor-

1

Tijdschrift voor theaterwetenschap. Instituut voor theaterwetenschap, Nieuwe Doelenstraat
16, Amsterdam, f 10 voor 2 proefnummers, rek. 549541799 Schoenmakers/Tijdschrift voor
theaterwetenschap, bij ABN, Muntplein, Amsterdam, of gironr. 6269 ABN, Muntplein, t.g.v.
bovengenoemde rekening - 1e jg, nr 1, 54 pp., 1979.
De eerste 2 nummers worden als proef beschouwd; daarna zal de abonnementsprijs opnieuw
worden vastgesteld. Ook wordt dan bepaald of het tijdschrift 1 x per kwartaal of 1 x per 2
maanden zal verschijnen.
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zichtige hypotheses: de betrouwbaarheidsgraad van narratieve figuren blijkt
gehiërarchiseerd; controle daarvan zou kunnen gebeuren via analyse van de organisatie
van deze perspectieven via de aangebrachte focus-factoren. Daar knijpt dan ook de
schoen, want deze focus-factoren zijn in het drama van een andere aard dan bij het
proza. H. Zey (Een personage is ook maar geen mens. Personagebeschrijving en
‘psychologische complexiteit’) is van oordeel dat bruikbare methoden om een
‘personage’ te beschrijven, nog steeds ontbreken. Weliswaar is er de jongste tijd wat
inspiratie op gang gebracht (b.v. M. Pfister in de Bondsrepubliek, L. Van Kesteren
in Nederland); in deze discussie heeft nu H. Zey een eigen inbreng doordat ze van
het begrip ‘psychologische complexiteit’, dat vaker gehanteerd wordt om uit de
structurele omklemming te komen, een werkbepaling tracht op te stellen. Doorgaans
wordt de term gehanteerd om er de onverwisselbare uniciteit van een personage mee
aan te duiden, maar al te vaak is het een verlegenheidsbegrip dat het waardeoordeel
van de lezer-analist bevriest en bijgevolg meer zegt over de intensiteit van het
leesproces dan over de structuur van het schrijfproces en dus de intentionaliteit van
de dramatische auteur. H. Zey gaat overigens ook principieel in op de
wetenschapstheoretische status van uitspraken over het personage en zij lijkt me hier
barrières te doorbreken die methodologisch nieuwe arealen openen en tevens meer
gebruikelijke uitspraken thans ook echt controleerbaar maken. Zij kondigt illustratieve
analyses van haar streng-theoretische opstel aan voor het vierde nummer van
Scenarium.
H. Schoenmakers en E. Tan (De semantische differentiaal als onderzoeksinstrument
voor de theaterwetenschap) houden zich beiden bezig met publieksonderzoek; in
hun bijdrage trachten ze het methodische procédé van de semantische differentiaal
(of polariteitsprofiel) die in staat stelt de
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waarderingscurve van een bijgewoonde voorstelling benaderend-objectivistisch te
meten, scherper te stellen. Zij geven de herkomst van deze meetmethode aan, de
gebruikswijze, de verwerkingsmogelijkheden en -problemen en de lopende
pragmatische toepassingen bij het Instituut voor Theaterwetenschap te Amsterdam.
Duidelijk wordt vooral de moeilijkheid om het basisconcept dat zich veeleer op het
opvangen van affectieve betekenissen richt, over te dragen op factoren die een
cognitief oordeel over een theatervoorstelling in het vooruitzicht stellen. In wezen
laten zij het mechanisme van het stel bipolaire adjectieven (waarover de toeschouwer
verzocht wordt een uitspraak op een glijdende waardenschaal aan te duiden)
onaangetast; hun differentiëring valt op het terrein van de onderzochte categorieën
(soorten toeschouwers, dramatische genres, straal van semantische ruimte, integrale
of fragmentaire voorstellingsstructuren, aspectanalyses, varianten op
verwachtingsidiomen of anticipatieoordelen van produktieresultaten). Wel geven ze
toe dat de SD momenteel er niet toe in staat lijkt ‘universele’ dimensies bloot te
leggen omdat die blijkbaar per produktie, per categorie van toeschouwers te sterk
uiteen lopen. Vandaar dat ze zich op specifieke waardeoordelen per voorstelling
concentreren en voorlopig de comparatistische veralgemening liever uit de weg gaan.
De enkele geselecteerde vraagcomplexen die ze in hun onderzoek grondiger nagaan,
maken het wel mogelijk zowel de methodologische impasses te vermijden als de
bereikte resultaten te evalueren als intersubjectieve uitkomsten die bijgevolg over
déze voorstelling echt wel iets meedelen. Conclusie: de SD is bruikbaar in het
publiekonderzoek, intensivering van toepassing is wenselijk. A. Witteman (De
diskutabele waarde van een bron: de Griekse toneelvaas) gooit in weinige bladzijden
heel wat stevige geloofspunten van de theaterwetenschappelijke archeologie overhoop,
o.m. door te wijzen op de ontdekking (1978) van muurschilderingen in een
Macedonisch graf (336 v.c.) waarvan de elementen niet overeenstemmen met de
bestaande Romeinse conventie die de standpunten inzake de afbeeldingswaarde van
theaterfragmenten op keramiek heeft opgeleverd. Zij neemt Franse studies kritisch
door, ook Britse, maar merkwaardigerwijze nauwelijks Duitse. De conclusie lijkt te
gaan in de richting dat de figuratieve traditie van de keramiek zelfstandiger is geweest
dan doorgaans aanvaard, dus minder afhankelijker van reële theaterpraktijk zoals
totnogtoe aangenomen. Bovendien wijst ze terecht op de grote inbreng van de epische
teksten als themata voor keramische uitbeelding. Een vak komt op deze wijze op de
helling. De voorstellingsconventie van het antiek-Griekse theater is meer nog dan
vroeger één grote onbekende.
D. Verdaadsonk (Steen Jansens linguïstische dramamodel) gaat in op de aan L.
Hjelmslevs linguïstische zienswijze opgehangen dramatische systeemanalyse van
de Deen S. Jansen. Jansen heeft geprobeerd, vanuit de eigenzinnigheid van Hjelmslev,
een methodiek voor de beschrijving van het (abstracte) drama (niet dus een
interpretatieschema voor concrete drama's) te ontwikkelen. Verdaasdonks instelling
valt vrij negatief uit maar de discussie gebeurt wel op niveau. Zij formuleert nogal
wat bezwaren tegen de fundamentele sleutelbegrippen (b.v. situatie) maar ondermijnt
vooral dit beschrijvingsmodel door het onuitvoerbaar te achten. Hier staat andermaal
de methodologische uiteenzetting voorop. En dat is dan ook de definitieve indruk
van deze testaflevering van het nieuwe tijdschrift. De publikatie wil bepaald niet
slordige subjectieve interpretaties van arbitraire theateraspecten optekenen; de
aandacht is eenzijdig maar erg gericht toegespitst op de fundering van het vak, wetend
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te controleren en het eindoordeel intersubjectief af te wegen en na te gaan. Deze
bekommernis, deze behoefte zijn in dit stadium belangrijker dan het al dan niet
wezenlijk nieuwe inzicht dat inzake theater ter beschikking zou komen. Een
wetenschap bouwt zich in eerste instantie via haar onderzoeksmethodes uit. Aan het
bedenken, formuleren, uittesten van deze methodes wil dit tijdschrift actief én
activerend beginnen, de tussentijdse resultaten tegelijk ook aanbieden aan wie ze
raadplegen wil. Ik hoop van harte dat de riskante onderneming een blijvende interesse
ontmoet.
C. Tindemans

Wittgenstein-vertalingen
Wittgenstein is, zoals Willem Frederik Hermans het ooit uitdrukte, nog steeds in de
mode. Al eerder werden de beide hoofdwerken van Wittgenstein in het Nederlands
vertaald: de Tractatus Logico-filosoficus in de vertaling van Hermans zelf en de
Filosofische onderzoekingen in de vertaling van Hans Bakx. En nu zijn er in de serie
Boom Klassiek twee postuum uitgegeven werken in vertaling verschenen.
Boschheurne heeft op deze plaats al eens geschreven over het hachelijke van dergelijke
postume uitgaven. Ten aanzien van On Certainty-Ueber Gewissheit, dat in 1969 door
G.E.M. Anscombe en G.H. von Wright werd bezorgd, kan men dan ook al enigszins
gereserveerd staan. COLLEGES, een aantal teksten die grotendeels ontstonden op
basis van collegedictaten van de hand van studenten, geeft daartoe nog veel meer
aanleiding. Bij Over Zekerheid heeft men minstens nog de formuleringen van
Wittgenstein zelf, ook al werden die dan niet met het oog op publikatie opgeschreven.
Over zekerheid1 bestaat uit een verzameling aantekeningen uit de jaren 1949-51,
die voornamelijk betrekking hebben op de discussie met G.E. Moore over de vraag
wat het betekent wanneer wij zeggen dat wij ergens zeker van zijn. De zekerheid
van een propositie, zegt Wittgenstein, wordt aangetoond door haar af te leiden uit
andere proposities. Deze reductie kan echter niet ad infinitum worden doorgevoerd
en uiteindelijk stoten wij op een systeem van evidenties dat tot ons Vor-Wissen
behoort. Men zou dat voorweten ook met de term ‘wereldbeeld’ of, in de terminologie
van de Filosofische onderzoekingen, met ‘levensvorm’ kunnen aanduiden. Het bstreft
een impliciet, prepropositioneel systeem op grond waarvan er een gemeenschap en
gemeenschappelijkheid van taal en denken kan ontstaan. Men zou ze als ‘spelregels’
kunnen opvatten, of als een soort mythologie, zegt Wittgenstein in paragraaf 95. De
‘ze-

1

Ludwig Wittgenstein, Over zekerheid, vertaald door Sybe Terwee, ingeleid door G.H. von
Wright, Boom Klassiek nr. 4, Boom, Meppel/Amsterdam, 1977, 167 pp. f24,25.
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kerheid’ die hier wordt aangeduid ligt dus niet zover af van wat in de Filosofische
onderzoekingen de regels van het taalspel heet. Die regels zijn gesticht (en dus niet
‘metafysisch’ gegeven, zoals in de Tractatus) maar tegelijk reguleren zij het
wereldbeeld. Sterker nog springt deze overeenkomst in het oog als Wittgenstein dit
systeem van proposities niet beschrijft als een monolitisch blok (zoals in zekere zin
in de Tractatus), maar als een conglomeraat van heterogene sub-systemen.
De bundel Colleges2 bevat een viertal opstellen waarvan er slechts één, de
voordracht over de ethiek, door Wittgenstein zelf in deze vorm is opgeschreven. De
tekst over ethiek dateert uit 1929 of 1930 en sluit nog vrij dicht aan bij de Tractatus.
Wittgenstein analyseert hierin het logisch statuut van ethische uitspraken. De andere
teksten bestaan uit aantekeningen die door studenten tijdens colleges of na gesprekken
met Wittgenstein zijn gemaakt. Twee daarvan dateren uit 1938; de tekst over de
psychologie, vooral over Freud, stamt uit de jaren 1942-46. Wittgenstein verkeerde
toen in de overgangsfase tussen de Tractatus en de Filosofische onderzoekingen. Het
duidelijkst blijkt dat uit de aantekeningen over de religie. De zin van religieuze
uitspraken wordt gekoppeld aan het soort gedrag dat ermee gepaard gaat; de taal
wordt dus niet meer gezien als afbeelding of model van de werkelijkheid, maar als
vorm en onderdeel van het totale menselijk handelen. Het boekje Over Wittgenstein
gesproken3 bestaat uit een aantal interviews die Frans Boenders bij gelegenheid van
het Tweede Internationale Wittgenstein Symposium in 1977 afnam van een aantal
Wittgenstein-kenners en die al eerder door de Belgische radio werden uitgezonden.
Het geheel wordt voorafgegaan door een uitvoerige bespreking van Wittgensteins
On Certainty van de hand van Boenders zelf, die overigens al in 1970 in Streven
verscheen. De gesprekken met mensen als Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny,
G.H. von Wright, Jaako Hintikka en Jacques Bouveresse variëren sterk in lengte en
diepgang. Het langste interview, dat met Jacques Bouveresse, is het meest interessante
en ook het enige dat werkelijk van filosofisch gehalte is. Verder zal het boekje voor
mensen die enigermate met de filosofie van Wittgenstein op de hoogte zijn weinig
nieuws bevatten.
Ger Groot

2

3

Ludwig Wittgenstein, Colleges, over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof,
vertaling van Henriët Plantenga, ingeleid door H.G. Hubbeling, Boom Klassiek nr. 22, Boom,
Meppel/Amsterdam 1979, 159 pp., f 23,50.
Frans Boenders (samenstelling), Over Wittgenstein gesproken, Het Wereldvenster, Baarn
1978, 109 pp.
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Boekbespreking
Godsdienst
Ernst Bloch, L'athéisme dans le christianisme, Gallimard, Paris, 1978, 356
pp., FF. 112.
In 1968 verscheen bij Suhrkamp in Frankfurt Atheismus im Christentum, zur Religion
des Exodus und des Reiches, voor christenen wellicht het meest provocerende segment
uit het oeuvre van Ernst Bloch. Nu wordt eindelijk ook een Franse vertaling van dit
werk gepubliceerd. Wie vertrouwd is met de staccato-stijl en de aforistische
gedachtengang van deze denker, heeft respect voor het sprankelende vertaalwerk dat
Eliane Kaufholz en Gérard Raulet hier leverden. Signaleren wij bij deze gelegenheid
ook dat Gallimard in de reeks Bibliothèque de Philosophie eveneens Blochs Das
Prinzip Hoffnung [Le principe Espérance] en diens Subjekt-Objekt, Erlaüterungen
zu Hegel [Sujet-Objet, Éclaircissements sur Hegel] opgenomen heeft. Wie het Duits
onvoldoende machtig is en geïnteresseerd zou wezen in o.a. de basiselementen van
wat vaak als ‘politieke theologie’ wordt omschreven, vindt dank zij dit moedige
vertaalwerk wellicht zijn weg in een denkwereld waaraan de hedendaagse mens ook met een gelovige inborst begiftigd - zich niet onttrekken kan.
E. Kerckhof

Thierry Coornhert, à l'aurore des libertés modernes: synode sur la liberté
de conscience, Cerf, Paris, 1979, 302 pp., FF. 40,-.
Vermeldenswaard is ongetwijfeld deze Franse vertaling van Dirk Volckertszoon
Coornherts Synodus vander conscientien Vryheydt uit 1582. Met inleiding en
commentaar stamt deze vertaling van Joseph Lecler [Institut Catholique, Paris] en
Marius Valkhoff [Universiteit Witwatersrand, Zuid-Afrika], auteurs die de religieuze
verdraagzaamheid in de XVIe eeuw reeds eerder tot hun onderzoeksterrein rekenden
[Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris 1955, en Les premiers
défenseurs de la liberté religieuse, Paris 1969]. Wellicht is Coornhert, die in 1522
te Amsterdam geboren werd en in 1590 te Gouda stierf, bij ons hoogstens nog bekend
gebleven omwille van zijn ethica die hij indertijd de pittoreske titel Zedekunst, dat
is Wellevenskunst gaf. Terecht heeft Coornhert in bepaalde kringen weer ingang
gevonden sinds de Poolse wijsgeer Leszek Kolakowski in zijn standaardwerk Religieus
bewustzijn en kerkelijke binding [Warszawa 1965, Franse vertaling: Chrétiens sans
Eglise, Paris 1969] de nodige aandacht op hem vestigde. Coornhert is een existentieel
schrijver die men vaak als ‘Erasmiaan’ tracht te bestempelen en tijdens zijn leven
zowel door katholieken als door protestanten met achterdocht werd bejegend. De
Franse vertaling van diens Synodus is slechts een verdienstelijk fenomeen dat bij een
diepere onderstroom hoort: de spiritualiteitsgeschiedenis der Nederlanden wordt
deerlijk gehavend zo men op dit stuk enkel aandacht koestert voor wat men maar al
te graag als de ‘mystieke bloei’ ervan tijdens de Middeleeuwen omschrijft.
E. Kerckhof
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Robert Hotz, Sakramente im Wechselspiel zwischen Ost und West, Benzinger
Verlag, Zürich-Köln/Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1979, 342 pp.,
s. Fr. 48,-.
Bij de uitgevers verschijnt dit werk als tweede aflevering van de nieuwe reeks
ökumenische Theologie. Het omvat een verhandeling die oorspronkelijk aan de
theologische faculteit van Lyon tot stand kwam. De Zwitserse Jezuïet en slavist Hotz
stelt hierin het sacramentsbegrip voor zoals dit als ‘mystèrion’, ‘tainstvo’ of ‘geheim’
in de kerken van het Oosten wordt gecultiveerd. En wel in contrast tot de opvatting
die bij ons in het Westen dienaangaande wordt gehuldigd. Binnen het bestek van
deze recensie kan het niet de plaats wezen om op bepaalde onrechtmatigheden te
wijzen die de Protestantse visie op het bestel der sacramenten in deze anders grondige
studie moet ondergaan. Het geheel is dermate vlot geschreven dat beslist ook
niet-ingewijden door de lectuur van dit boek hun kijk op de sacramenten zullen willen
verruimen. De moderne mens heeft immers nood aan de gedegen impulsen die de
auteur verstrekt door de aandachtige lezer te doen smaken hoe sacramenten zich als
een legitieme vorm van religieuze verkondiging voltrekken. Wie op catechetisch of
oecumenisch gebied nog iets fundamenteels over de sacramenten wil poneren is o.i.
verplicht om eerst even het materiaal te verkennen dat hier werd samengebracht en
gesystematiseerd.
E. Kerckhof

Émile Poulat, Église contre bourgeoisie, Introduction au devenir du
catholicisme actuel, Casterman, Tournai, 1977, 290 blz., BF. 450.
Émile Poulat, Catholicisme, démocratie et socialisme, Le mouvement
catholique de la naissance du socialisme à la victoire du fascisme,
Casterman, Tournai, 1977, 562 blz., BF. 795.
Émile Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste,
Casterman, Tournai, 1979, 696 blz., BF. 865.
Niet iedereen zal wat in deze lijvige en vrij dure werken geboden wordt zonder
voorbe-
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dachte rade willen aanschaffen. Het behoort daarom tot de verdienste van de uitgeverij
Casterman om naast goed verkoopbare waar ook de resultaten van Poulats onderzoek
te willen publiceren. Deze auteur is uiterst beslagen in de obscure geschiedenis van
de Vatikaanse politiek waar argwaan en arglist, intriges en ambitie, pragmatisme en
diplomatie vaak het kerkelijke bestel determineerden en rond onze eeuwwisseling
beslist een hoogtepunt gehaald hebben. Het bestek van ieder boekdeel wordt in de
respectieve titels vrij duidelijk omschreven. Wie trek heeft in historisch vorsingswerk
zal deze fascinerende werken graag uitpluizen en met de auteur allerlei uitvoerig
documentatiemateriaal - met alle saaiheid van dien - analyseren en interpreteren.
E. Kerckhof

Karol Wojtyla, Teken van tegenspraak, Nieuwe Stad, Antwerpen/Nijmegen,
1979, 272 pp., BF. 320.
Nieuwe Stad is een minder bekende uitgeverij die hoofdzakelijk het werk van Chiara
Lubich, de stichteres van de Focolare-beweging, verspreidt. Het boek dat ons hier
aangeboden wordt is echter de verzorgde Nederlandse vertaling van de teksten die
de huidige Paus Johannes-Paulus II uitsprak toen hij in 1976 als aartsbisschop en
metropoliet van Kraków de jaarlijkse retraite van de toenmalige Paus Paulus VI en
van diens naaste medewerkers in het Vatikaan diende te prediken. Deze reeks
meditaties maakt misschien onze vrome nieuwsgierigheid gaande. Toch verdienen
ze alle aandacht. Niet alleen omwille van de mens die hier uiteindelijk aan het woord
is. Maar ook omwille van de persoonlijke inzichten die zo'n eminent gelovige bij
een dergelijke gelegenheid meende te moeten vertolken.
E. Kerckhof

Literatuurwetenschap
A. de Ruijter, Een speurtocht naar het denken. Een inleiding tot het
structuralisme van Lévi-Strauss, Van Gorcum, Assen, 1979, 137 pp., fl.
19,90.
In Nederland schijnt de behoefte om inleidingen te schrijven bij, groter dan de
behoefte om de oorspronkelijke auteurs zelf - in vertaling - aan het woord te laten.
De lezer is al blij als dit op een niet al te grove manier gebeurd, en het voorliggende
voorbeeld - een introductie in het denken van Lévi-Strauss, behoort tot de categorie
van degelijke doch weinig geïnspireerde benaderingen van een denkwereld. S. geeft
vrij goed de denkmechanismen van de Franse structuralist weer, maar waar het op
commentaar of evaluatie aankomt, slaat hij voortdurend de bal mis. In feite krijg je
het vermoeden dat hij tenslotte weinig affiniteiten heeft met de besproken auteur.
Dit valt des te sterker op ook daar waar de Ruijter iets probeert over de linguïstische
of structuralistische bedoelingen en achtergrond van Lévi-Strauss te schrijven. Wel
vond hij het nodig, in zo'n kort bestek, om aandacht te vragen voor de zne. Leidse
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school die op tal van punten, volgens de Ruijter, het denken van Lévi-Strauss
aankondigde. Dit is, zoals zo vaak voorkomt in dergelijke reeksen: te veel of te
weinig.
Eric de Kuyper

Literatuur
Jef Geeraerts, Kodiak. 58, Elsevier Manteau/Brussel-Amsterdam, 1979,
229 pp., BF. 385.
Kodiak. 58 is volgens de roman een zwaar tweeloopsgeweer, een eeuw geleden
ontworpen voor de berejacht in Alaska. Een speciale versie van dit wapen zal door
het hoofdpersonage, de rijke Amerikaan Cordell, gebruikt worden om Mobutu, in
het boek ex-president van Zaïre geworden, op een sadistisch-rituele wijze te
vermoorden. Het motief van de moord komt helemaal op het einde van het boek ter
sprake en doet weinig ter zake. De psychologie van de personages is in deze thriller
van het ‘hard boiled’-genre vrijwel totaal onbelangrijk. Alan Cordell is een rancuneuze
James Bond - zonder vrouwen echter! - die de modern-
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ste gadgets die te koop zijn gebruikt om zijn doel te bereiken. De overige personages
zijn goed getrainde robotten die in opdracht van hun respectieve veiligheidsdiensten,
NAVO, CIA, FBI enz. per computer en met de modernste elektronische middelen
elkaar in de gaten houden en - zoals in het schaakspel - één zet voor trachten te
blijven. Die kille maar efficiënte wereld van codewoorden, veiligheidsvoorschriften,
bodyguards, geheime dossiers, snel optrekkende auto's etc., wordt door Geeraerts
boeiend en geloofwaardig tot leven geroepen.
Het begin van het boek, de eenzame jacht die Cordell maakt op een kodiakbeer
in Alaska, contrasteert sterk met de gesofisticeerde wereld waarin de lezer nadien
binnengeleid wordt. Uit de geciteerde lijst van namen aan wie de auteur dank
verschuldigd is blijkt dat hij zich weer eens goed gedocumenteerd heeft voor het
schrijven van het boek als om aan te geven dat wat hier als fictie gebracht wordt
morgen werkelijkheid zou kunnen zijn. De hier beschreven werkelijkheid heeft geen
politieke dimensie, het gaat uiteindelijk om een minutieus opgezette en kosten noch
mensen sparende wraakactie, waarvan de motivering, zoals gezegd, heel dunnetjes
uitvalt.
J. Gerits

Paul Van Aken, Letterwijs, letterwijzer, Manteau, Brussel/Amsterdam,
1979, 248 pp., BF 365.
Een overzicht van de Nederlandse literatuur dat het geheel van die letterkunde wil
bestrijken moet uiteraard beperkt zijn als het geschreven is door één man. De
verantwoording van zijn beperking geeft de auteur vooraf als volgt: dit overzicht
sluit aan bij de bloemlezing Wereld in teksten, samengesteld door P. De Wispelaere
en H. Raes en waaraan hij zelf ook meegewerkt heeft. Het wil informatie bevatten
die de ‘gewone’ lezer zou kunnen interesseren. Daartoe legt het boek in zijn kritische
waardering van auteurs andere accenten en wil het de literatuur, ook de oude, opnieuw
genietbaar en actueel maken.
Een middel dat S. daarvoor gebruikt is de verwijzing naar de bewerking van oude
stof door moderne(re) auteurs, zoals b.v. de herdichting van ‘De Reis van Sinte
Brendaan’ door B. Aafjes, de bewerkingen van het wagenspel van Masscheroen in
de gelijknamige gedichtencyclus van W.A.P. Smit of in het toneelstuk van H. Claus.
Toch bevatten dergelijke verwijzingen soms helemaal geen informatie. Zo wordt
op p. 23 gezegd dat het onderzoek naar het auteurschap van Vanden Vos Reynaerde
niet noodzakelijk saai gespecialiseerd werk hoeft te zijn en dat H. Lampo dat bewezen
heeft met zijn ‘Kroniek van Madoc’ (1975): ‘een “alternatief essay”, dat Lampo
terwille van de fantastische inhoud een stukje literairhistorische science-fiction
noemde’. Mijn vraag is welke boodschap de ‘gewone’ lezer daaraan heeft?
Dergelijk informatief vacuum treffen we ook aan in de in elke literatuurgeschiedenis
blijkbaar onvermijdelijke evaluerende clichés als ‘Welke ook de aard van Bredero's
gedichten is, telkens treffen ons de spontane, natuurlijke toon, de ongekunstelde
beeldspraak en de eenvoudige muzikaliteit.’ (p. 37).
M.b.t. de waardering van de auteurs en hun werk hoeft men het met S. niet op alle
punten eens te zijn, interessant zijn in ieder geval de parallellen die hij aanwijst tussen
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b.v. een Vondel en een Streuvels, tussen het oeuvre van Paaltjens en De Schoolmeester
en dat van ‘moderne’ marginalen als Noordstar of Lehman. Het is ook duidelijk dat
S. vooral de moderne literatuur uit eigen lectuur grondig kent, terwijl dit voor de
oudere letterkunde - op de grote klassieken na - minder het geval is. Er zijn lacunes
en in zijn verantwoording wijst de auteur zelf op de relativiteit van zijn oordeel en
selectie. Of Weverbergh, toevallig zijn uitgever, nu onmiddellijk op één lijn geplaatst
moet worden met du Perron en W.F. Hermans (p. 71) valt nog te bezien en waarom
een aantal toch niet onverdienstelijke schrijfsters als R. Gronon, M. Rosseels, M.
Messens, I. Van Goeree, L. Zvonik en toneelschrijvers als Tone Brulin en Dimitri
Frenkel Frank helemaal geen vermelding waard zijn is een andere vraag. ‘Letterwijs,
letterwijzer’, is een partieel overzicht van de Nederlandse literatuur, meestal
overtuigend, en ondanks de onvolledigheid bruikbaar voor het gestelde doel.
J. Gerits
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Piet Van Aken, Dood getij, Elsevier/Manteau - Brussel/Amsterdam, 1979,
135 pp., BF 265.
Na een zeer actieve literaire periode tot het midden van de jaren zestig, publiceert
P. Van Aken na een periode van stilte deze korte roman of lange novelle. Het kader
is opnieuw de met S. in één adem te vernoemen Rupelstreek. Hoofdpersoon is Tor,
een jongen op de grens van puberteit en adolescentie, wiens vader een actief aandeel
heeft in een van de uitzichtloze steenbakkersstakingen in de periode van de grote
crisis. Van Aken beschrijft één dag uit het leven van Tor tegen de achtergrond van
de sociale onrust in de jaren dertig. De sfeer is vergelijkbaar met Gerard Cox ‘‘een
ansicht vol herinneringen’ met woorden als ‘zoethout, carbuur, paardenvijgen,
karbonkaars, tuiser, e.a.’. In die ene dag wordt de wat timide Tor geïnitieerd in de
seksualiteit en geconfronteerd - onbewust nog van de draagwijdte - met het sociale
onrecht en zijn gevolgen. Door zijn dromen, zijn schroom en zijn meditatieve aard
vertegenwoordigt Tor het verlangen naar de jeugd. Hoe grauw en ellendig de
omstandigheden ook zijn, op Tor hebben ze nog geen vat. In deze novelle vormen
romantische, symbolische en realistische passages (zoals de magistrale beschrijving
van het slachten van een paard door tuiser Slegers) een harmonisch geheel. Mij
verging het bij de lectuur van ‘Dood getij’ onwillekeurig als bij het zien destijds van
Bo Widerbergs film Adalen: de poëtische en warm-menselijke schildering van het
hoofdpersonage verguldt de realiteit zodat men schrikt als er plots geschoten wordt
en er doden en gewonden vallen.
J. Gerits
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Kunst
John Chadwick, Die Mykenische Welt, Ph. Reclam Verlag, Stuttgart, 1979,
270 pp., 47 tekstafb., 24 foto's, 6 kaarten, DM. 24,80.
Sinds 1939 weet men dat in de Mykeense burchten een schrift werd gebruikt; in 1952
werd bewezen dat dit schrift identisch is met het Kretensisch geschrift van de
veertiende eeuw en dat het archaïsche vormen van de Griekse taal bevat. De
ontcijfering van deze taal heeft het mogelijk gemaakt de geschiedenis en de cultuur
van de Mykeners niet alleen op archeologische vondsten te stoelen maar er ook
geschreven teksten bij te betrekken.
Chadwick heeft dit gedaan in een werk dat o.m. de geografie behandelt en meteen
bepaalde plaatsnamen beter weet te localiseren; verder weidt hij ook uit over de
bevolking en de levenswijze, over de religie, de economie, het artisanaat en de handel,
over de oorlog e.d.m. Ofschoon de kleitabletten van de Mykeners niet veel meer
bevatten dan lange lijsten van namen en produkten (het zijn meestal documenten van
de boekhouding) weet de auteur hieruit toch heel wat te puren om het beeld van die
beschaving aan te vullen. Op een boeiende wijze.
J.F. Du Bois

André Fermigier, Jean-François Millet, Skira/Klett-Cotta, Stuttgart, 1979,
154 pp., zw. w. en kl.-ill., DM. 128,00.
Millet is ons maar al te goed bekend door zijn Angelus, een sentimenteel-romantische
voorstelling van de boer op de akker. Overigens niet het beste werk van de schilder.
Millet heeft recht op een herwaardering en die vindt men in deze volledige en
merkwaardige studie van Fermigier. De auteur legt vooral de nadruk op de
persoonlijke wijze waarop Millet de mens en het landleven heeft gezien en uitgebeeld.
Het zijn meestal hymnen aan de gewone mens. Zijn dagelijkse bezigheden krijgen
een hiëratische grootheid ook al verschijnen zijn figuren vaak als eenzame wezens.
In latere werken legt Millet meer de nadruk op de dramatische bedreiging van de
mens door de natuur. Millet is geen sociaal geëngageerd kunstenaar zoals zijn
tijdgenoot G. Courbet, ook geen stille genieter van licht en kleur in het landschap
zoals Corot. Hij is de getuige van de grootheid die in de stille mens leeft; hij is de
zanger van de alledaagselijke landelijkheid. Omdat hij de mens wist te eerbiedigen
en de natuur in haar mysterie wist te benaderen, is zijn plaats in de schilderkunst
uniek. De kleurplaten in deze uitgave doen het werk van Millet alle recht.
J.F. Du Bois

Johannes Jahn, Wörterbuch der Kunst, Krönerverlag, Stuttgart, 1979 (9),
X en 834 pp., 213 afb., DM. 28,50.
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Een goed opgesteld lexicon is een werkinstrument dat je graag ter hand neemt.
Daarom is deze negende, herwerkte en uitgebreide uitgave van Kröners Wörterbuch
der Kunst welkom. Je vindt er niet alleen verklaring in van kunstbegrippen en
biografieën van kunstenaars. Ook kunsttermen worden erin behandeld, historische
en inhoudelijke gegevens over de belangrijkste musea ter wereld. De hedendaagse
kunst wordt vrij gedetailleerd vermeld tot ongeveer de jaren veertig. Nadien moet je
het stellen met algemene tendensen o.a. Op Art en Pop Art en fotografie. Ik mis hier
wel artikelen over de Zero-groep b.v., over conceptkunst, land art, minimal art e.d.m.
Overigens een heel betrouwbaar lexicon dat bij de meeste items een oordeelkundige
bibliografie vermeldt.
J.F. Du Bois

Willy Juwet, Lannoo's groot museumboek, Lannoo, Tielt/Amsterdam,
1979, 314 pp., zw.-w. ill., BF. 475.
Dit museumboek omvat twee delen. Er is vooreerst een zestigtal wandelingen
doorheen de belangrijkste musea van ons land: een korte historische schets en een
vermelding van de voornaamste bezienswaardig-
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heden. De uitleg is uiteraard vrij summier, nogal stuntelig: nergens een echte analyse
van de besproken kunstwerken. Een soort wegwijzer voor haastige toeristen. In het
tweede deel vind je alle technische gegevens over de 300 musea die België rijk is,
gerangschikt per stad. Naast de specialiteit van het museum worden ook vermeld:
volledig adres (en telefoonnummer) en de uren waarop het museum open is. Heel
handig en bruikbaar.
J.F. Du Bois

Michel Ragon, Histoire Mondiale de l'architecture et de l'urbanisme
modernes, 3. Prospective et Futurologie, Casterman, Doornik, 1978,
overvloedig geïll., 437 pp.
Met dit derde deel besluit Ragon zijn overzicht van de geschiedenis van de
architectuur en het urbanisme. Nieuwe materialen bieden nieuwe mogelijkheden,
nieuwe sociaal-economische gegevens eisen nieuwe oplossingen voor de noden van
de huisvesting en het samenleven. Wat is er al niet gerealiseerd op onze dagen?
Welke projecten zijn resoluut op de toekomstige evolutie gericht? De megastructuren
voor de miljoenensteden, het ondergronds urbanisme, de architectuur aan de boord
van de zee, op en in het water, de mobile gebouwen, de anti-architectuur van
kunstenaars (w.o. Dubuffet, Schöffer, Gilioli, Niki de St Phalle, Tingueley,
Oldenburg), de futurologie. Uit dit overvloedig gedocumenteerd overzicht, rijk
geïllustreerd en helder uiteengezet, kan men afleiden voor welke problemen de
architectuur en het urbanisme vandaag komen te staan: de enorme concentratie van
de bevolking, de eerbied voor het landschap en de landbouwgronden, het herstel van
de relatie tussen mens en natuur, de bouw van een leefmilieu dat de individuele
ontplooiing van de mens opnieuw mogelijk maakt zonder hem te laten verkommeren
in sociale eenzaamheid. In dit boek vinden we de aanzet van een vruchtbare en
noodzakelijk geworden reflectie over onze manier van leven en samenleven.
J.F. Du Bois

André Salmon, La vie passionnée de Modigliani, Seghers, Paris, 1979 (2),
394 pp.
Een heruitgave van Modigliani's geromanceerde biografie door zijn vriend A. Salmon:
het getuigenis van een tijdgenoot. Historisch niet altijd betrouwbaar. Zo is het onjuist
te beweren dat M. pas in zijn laatste levensjaren het schilderspalet weer opnam.
Ongetwijfeld heeft de ontmoeting met Brancusi hem ertoe aangezet zich in sculpturale
vormen uit te drukken, maar schilderen heeft hij altijd gedaan. Drank en druggebruik
heeft hij niet op de Butte de Montmartre geleerd: reeds in Italië had hij er zich aan
overgeleverd. Leuk is het wel enkele andere figuren te zien opduiken o.a. Soutine,
Litszky en Utrillo. Salmon laat zich teveel in met het reflecteren over de opbouw
van deze biografie, wat het boek zijn vlotte leesbaarheid ontneemt. Maar precies
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omdat het herinneringen zijn van iemand die Modigliani en de Parijse sfeer gekend
heeft, blijft het toch boeien.
J.F. Du Bois

Film
Jan Blokker, Afscheid van Televisieland, De Harmonie, Amsterdam, 1979,
63 pp.
Met spanning zat ik te wachten op wat J. Blokker, een van de VPRO-inspiratoren,
zou te vertellen hebben over zijn bedrijvigheid van de jongste tien jaar bij het medium.
Lang heb ik niet moeten wachten; pas was Blokker bij de VPRO weg of daar lag het
boekje al. En dat kon ook makkelijk vermits de 37 stukjes reeds eerder verschenen
waren in de VPRO-gids.
Je leest er wel een zekere onlust in, maar veel verder dan enkele verplichte boze
opmerkingen gaat het niet. Een gefrons van wenkbrauwen; een lichte rimpeling over
een al te glad geworden huid, maar nergens de verwachte woede-uitbarsting of de
passie die destijds een Komrij aan het schrijven zette. Grijs en grauw; kortademig
en toch langdradig. Kortom, totaal overbodig, zoals de mediadeskundige, of de zuilen
waar
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Blokker het op een zeurderig-krampachtige toon aanhoudend over heeft.
E. de Kuyper

Hans C. Blumenberg, Die Kamera in Augenhöhe. Begegnungen mit Howard
Hawks, DuMont, Köln, 1979, 171 pp. (geïll.) DM 24,80.
De journalist en recensent van o.m. Die Zeit heeft het geluk gehad kort vóór zijn
overlijden een lang interview te hebben met één van de veteranen van de
Hollywood-film. Dit gesprek wordt hier weergegeven met enkele randnotities die
het utilitaire niet te boven gaan, een weinig geordend en gesystematiseerd. Howard
Hawks is echter allesbehalve een cineast met een theoretische of zelfs beschouwende
kijk; zijn antwoorden zijn dan ook doorgaans kort en bondig, soms opgesmukt met
een anecdote. De lezer die de films en het oeuvre van deze man kent en waardeert,
zal de beperkingen van deze tekst ongetwijfeld naast zich kunnen neerleggen; hij is
al erg tevreden met een paar onbekende foto's, al dan niet apocriefe details uit de
grote tijd van de filmindustrie, en de authentieke woorden van de meester (hoe
elementair ze ook mogen uitvallen). De uitvoerige filmografie (bijna een-vierde van
het boek) kan hij best missen; die is ook al meermaals elders verschenen. Wie deze
cineast niet kent zal echter weinig hebben aan dit boek, ook als inleiding vrees ik.
Eric de Kuyper

Andrew Sarris, Politicus and Cinema, Columbia University press, New
York, 1978, 215 pp, $16,20.
A. Sarris is een belangrijke figuur in de hedendaagse Amerikaanse filmtheorie: de
man die de Franse ideeën omtrent het auteurschap van de filmmaker in de jaren zestig
in de VS introduceerde, en op die manier ook veel gedaan heeft voor het introduceren
van filmresearch aan de Amerikaanse universiteiten. Het zal verbazen een verzameling
van zijn recensies (in de Village Voice verschenen) aan te treffen onder de titel
‘politics and cinema’: hij is bij uitstek, zo zou je menen, een recensent die zich weinig
gelegen laat aan de politieke draagwijdte van film. Zijn politieke houding noemt hij
zelf: centrist, liberal, populist more Christian than Marxist, libertarian. Nog duidelijker
geeft hij in zijn inleiding de toonaard aan van deze bundeling waar hij schrijft dat
heden ‘the critical debate has raged not so much between left and right as between
politics and aesthetics’. Meteen wordt veel duidelijker; wordt ook begrijpelijk dat
Sarris zich niet zo lekker voelt met de film uit de jaren zeventig (maar welke recensent
is dat wél?). Deze ‘onlust’ sijpelt ook door zijn stukjes die van een zekere
vermoeidheid getuigen; meer echter in zijn wekelijkse column in de ‘Voice’ dan in
deze selectie eruit, die toch nog altijd opvalt door de elegantie van uitdrukking, door
de ernst - ook al slaat hij vaak de bal mis - en de warmte die er toch nog altijd uitstraalt
van zijn proza. Als hij eenmaal op dreef is (zoals bij de bespreking van The Godfather)
dan is Sarris' verbeeldingskracht bijzonder overtuigend. Niettegenstaande alles, blijft
Sarris een ‘meester’ van de filmkritiek.
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Eric de Kuyper

George Wead & George Lellis, The Film Career of Buster Keaton, Redgrave
Publishing Cy, Pleasantville, 1977, 174 pp. $7,80.
Dit is weer eens een mooi en overtuigend voorbeeld van universitaire filmresearch.
Bescheiden in aanpak en opzet, is het toch bijzonder nuttig - ja onmisbaar - zo'n
handig en goedgedocumenteerd overzicht te hebben van de filmcarrière van B.
Keaton. Na een korte biografie, en een beoordeling van zijn werk, volgen dan een
uitvoerige synopsis en technische fiche van een dertigtal van zijn films. Het
belangrijkste onderdeel van dit boekje is echter wel een zestigtal pagina's tellend
overzicht van alle belangrijke geschriften die aan Keaton gewijd zijn, van 1920 tot
heden. Aan bepaalde details merk je hoe deze mensen terzake gewerkt hebben: ze
nemen bv. telkens ook de Franse, Italiaanse, vertaling van de titel op. In dezelfde
reeks - maar niet ter recensie aangekregen - zijn ook boekjes verschenen gewijd aan
Billy Wilder en Alain Robbe-Grillet.
Eric de Kuyper
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Theater
Hans-Peter Bayerdörfer, Karl Otto Conrady, Helmut Schanze (Hrsg.),
Literatur und Theater im Wilhelminischen Zeitalter, Max Niemeyer,
Tübingen, 1978, 453 pp., DM. 110,-.
Als Liber Amicorum voor Hans Schwerte (T.H. Aachen) brengen vakgenoten een
vernieuwende analyse van diens belangrijkste studiethema: het Duitsland tussen
1888 en 1918. Het is niet om een totaalbeeld begonnen maar om het accentueren van
zwaartepunten: literaire satire, dramatische omschakeling, theaterhernieuwing,
theatergeschiedenis en germanistiek. De literatuur wordt opgevangen in o.m. Fontane
(H.O. Horck), Rilke (V. Žmegač), de satire bij A. Holz en K. Kraus (K. Riha), de
dramatiek in H. Sudermann (B. Witte), G. Hauptmann (G. Kluge, G.-M. Schulz),
het naturalisme (H. Koopmann), F. Wedekind (H. Stroszeck), W. Hasenclever (D.
Breuer) en het theater als cultuurfenomeen in een overgangstijdperk (W. Hinck), het
theater in de Freie Bühne (H. Schanze), het cabaret (H.-P. Bayerdörfer),
schaduwtheater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Oostenrijkse theater (M.
Dietrich), de literatuurgeschiedenis in E. Schmidt (K.O. Conrady), E. Roethe (G.
Lohse), B. Litzmann (P. Schmidt) en een (historische) tekst van de Franse germanist
F. Bertaux. Bindend is nochtans alleen de behandelde periode zelf want methodisch
lopen de opstellen sterk uiteen, met verblijdende diepgang bij de theatergeschiedenis
en het gewetensonderzoek der germanisten. Die medewerkers die het conjuncturele
reliëf doorinterpreteren naar structurele constanten (waartoe inderdaad niet iedereen
bereid en in staat is), halen diverse eigenschappen naar boven die zowel binnen deze
periode als er overheen bepalend zijn uitgevallen.
C. Tindemans
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Felix Bosonnet, The Function of Stage Properties in Christopher Marlowe's
Plays, (The Cooper Monographs 27) Francke, Bern, 1978, 213 pp., sFr
34,-.
Marlowes oeuvre wordt stuk voor stuk op varianten afgeklopt, op evolutie nagegaan,
op dramaturgische strategie geïnventariseerd. Beheersend is daarbij het methodische
uitgangspunt: aandacht voor de theatertechniek binnen de dramatische tekst
neergelegd, en voor de theatralisering van specifiek-dramatische eigenschappen, aan
de hand van de rekwisieten. Het is een pleidooi voor de theatersemiotiek die hij dan
nochtans niet uitwerkt omdat hij (toch ook terecht) voorlopig te veel problemen
onderscheidt. Waar hij zich op nonverbale tekens toelegt, blijkt hij toch mee onderweg
naar de formuleerbaarheid van het theatrale tekenproces dat hier echter nog in
(gezond-)traditionele begrippen uitgedrukt staat. Vooral het spiegelingsaspect (interne
waarden aangeboden via waarneembare signalen) krijgt grote aandacht. Een precieuze
bijdrage tot een complex probleem, vooral in de reeks functieschakeringen van de
rekwisieten die codeterminerend optreden voor de globale interpretatie van het
dramatische gebeuren.
C. Tindemans

Peter Diezel, Exiltheater in der Sowjetunion 1932-1937, Henschelverlag,
Berlin, 1978, 334 pp., ill., pb., DDR. 13,50 M.
In overeenstemming met de politieke stelling dat de Sovjetunie het moederland is
van de proletarische revolutie, tekent deze DDR-auteur de lotgevallen op van die
Duitstalige acteurs en auteurs die ca 1933 daar hun toevlucht vonden. Die asiel- en
werktijd is in grote mate een logisch vervolg op de wederzijdse relaties die al vóór
1933 bestonden en concrete gestalte hadden gekregen in met name de Internationaler
Arbeiter-Theater-Bund (waarin bv. E. Piscator erg belangrijk is geweest). De
doctrinaire werkprincipes van deze organisatie worden nochtans erg oppervlakkig
behandeld, zoals ook de fundamentele onenigheid tussen de TRAM-esthetica en het
socialistische realisme geen echt punt van discussie wordt. De grootste omvang (met
vele volstrekt onbekende gegevens uit voordien ontoegankelijke bronnen) krijgen 4
initiatieven: Kolonne Links (Moskou), Duits streektheater (Dnepropetrovsk), Duits
kollektivistentheater (Odessa) en Duits Staatstheater (Engels), met een uitschieter
naar F. Wolfs dramatische teksten die toen in première kwamen. Waarom het relaas
in 1937 afsluit, wordt nergens betoogd. De vaak tragische achtergronden worden
evenmin verduidelijkt, en slechts heel even wordt het lot van die acteurs aangeraakt
die in Russische gevangenenkampen zijn omgekomen (dan nog, al te simpel, als
stalinistisch vergrijp afgedaan). De uiteindelijke betekenisfunctie voor het na-oorlogse
Duitsland (vooral de DDR) wordt met veel omzichtigheid omzeild.
C. Tindemans
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Manfred Durzak, Das expressionistische Drama. Carl Sternheim. Georg
Kaiser, Nymphenburger, München, 1978, 197 pp., pb., DM. 22,-.
Manfred Durzak, Das expressionistische Drama. Ernst Barlach. Ernst
Toller. Fritz von Unruh, Nymphenburger, München, 1979, 255 pp., pb.,
DM. 26,-.
Karl Deiritz, Geschichtsbewusstsein. Satire. Zensur. Eine Studie zu Carl
Sternheim, (Hochschulschriften Literaturwissenschaft 43) Forum
Academicum, Königstein, 1979, 230 pp., DM. 24,80.
Rudolf Bussmann, Einzelner und Masse. Zum dramatischen Werk Georg
Kaisers, (Monographien Literaturwissenschaft 41), Scriptor, Kronberg,
1978, 336 pp., DM. 34,-.
Gertrud Bauer Pickar - Karl Eugene Webb (eds.) Expressionism
Reconsidered. Relationships and Affinities, (Houston German Studies Vol.
1) Wilhelm Fink, München, 1979, 100 pp. + ill., DM. 19,80.
Zonder een monumentaal werk over het Duitse expressionistische drama te bedoelen,
reveleert M. Durzaks selectieve interpretatie van enkele topauteurs toch zijn essentiële
visie. Zijn behoefte is zeker niet in de slag te gaan tegen de honderden analyses die
al bestaan, maar veeleer, fris en zonder vooroordelende eruditie, intentie en resul-
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taat nieuw uit te tekenen. Helemaal blind gebeurt dat zeker niet en met name de
behandeling van de relatie G. Lukacs, E. Bloch, B. Brecht m.b.t. het expressionisme
is principieel zodat Brechts perspectief i.v.m. tijdsblindheid of continuïteit meteen
ook Durzaks criterium wordt. Met de receptie als methode kent hij C. Sternheim alle
overlevingskansen toe vandaag (terwijl deze auteur door K. Deiritz een satirische
fundering wordt toegeschreven die al te vaak door de tijdscensuur werd afgeremd),
ziet hij G. Kaiser zich niet bevestigen (en R. Bussman steunt dit als hij de
schematisering van personages en problemen voorbeeldig nagaat in de Gas-trilogie),
blijven E. Barlach en E. Toller met reserve selectief te aanvaarden, geeft F. von
Unruh thans geen kik meer. Durzak haalt wel voorzichtig enkele tijdsrimpels binnen
zijn argumenten aan, maar grondige voorkennis van Wilhelm- en Weimartijd blijft
aan te raden. Te Houston werden alle relevante factoren in de diverse artistieke velden
op een symposium aan de orde gesteld; het is een erg gave synopsis, met de soms
wat remmende snelheid van de samenvatting, maar ook met de prikkelende durf van
de inzichtrijke synthese, voorgesteld door Amerikaanse germanisten als o.m. W.
Paulsen, R. Grimm, H. Lehnert, J. Ryan, R. Heller, J. Hermand, M. Jones, S.L. Hirsh
en A. Kaes.
C. Tindemans

Chakib El-Khouri, Le Théâtre arabe de l'absurde, A.-G. Nizet, Paris, 1978,
190 pp.
Deze overspannen studie neemt zich voor, in een boog die van het Gilgamesj-epos
tot S.'s eigen politiek-nationalistische teksten reikt, aan te tonen dat wat (althans voor
hem) de kenmerken van het absurdistische drama zijn, een constant gegeven van de
Arabische artistieke verbeelding uitmaakt. Boeiend wordt het pleidooi enkel bij de
bespreking van hedendaagse Egyptische en Libanese dramatische auteurs, van wie
vast komt te staan dat ze, bij alle nadruk op autochtone waarden, hopeloos in de
Westeuropese verwarring verstrikt zitten.
C. Tindemans

Hassan El Nouty, Théâtre et pré-cinéma. Essai sur la problématique du
spectacle au XIXe siècle, A.-G. Nizet, Paris, 1978, 301 pp.
Van het toch te enge standpunt uitgaand dat het theater (en voor het eerst?) in de 19e
eeuw zich van de literatuur heeft trachten los te vechten waardoor het vormen
ontwikkelde die fundamenteel blijken bij de eerste cinematografische pogingen,
speurt S. in veelvuldige herhaling alle denkbare indicaties binnen het Franse drama
en theater op die zijn behoefte bevestigen. Het sterkst leunt hij op het revolutietheater
van na 1789 waar spektakel en ceremonieel in zelfstandig gedrag inderdaad de tekst
overbodig of onmogelijk maakten. In dit spoor vindt hij zowel theoretische uitlatingen
als praktische pogingen terug bij Th. Gautier en A. Dumas père maar ook al in de
18e eeuw bij de spek-
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takelfabrikanten en later nog bij het melodrama. Op zijn ontdekkersdrift doorgaand
worden dan P. Mérimée, A. de Musset, Gobineau, zelfs M. Maeterlinck in de thesis
opgenomen. Deze studie is zeker niet vals of vervalsend maar ze is erg verward; het
puzzlewerk dat eventueel zou kunnen leiden tot een serie signalen die historisch zijn
stelling staven, blijft ongestructureerd en anticipeert te vaak zodat logische
argumentering zoek raakt. Het thema is echter ongewoon verleidelijk en het trekt
een nieuw spoor in de relatie tussen film (althans in de aanvangsperiode) en theater.
C. Tindemans

Richard Findlater, Joe Grimaldi. His Life and Theatre, Cambridge UP,
Cambridge, 21978, 260 pp., pb., £4,95.
Danser, acrobaat, vocalist, grapjas, en dit alles functioneel in de Harlekijnconventie,
ligt J. Grimaldi (1778-1837) aan de basis van de ‘clown’, oorspronkelijk niet in het
circus maar op het theater ontstaan. R. Findlater ontwikkelt dit levensverhaal tot een
epos van de schaduwacteur, de lolbroek van alle markten en kundigheden thuis en
altijd in de schaduw van de sociaal beter gewaardeerde ‘serieuze’ acteurs (zoals de
beroemdheden Kemble en Kean in wier schouwburgen Sadler Well's en Covent
Garden Grimaldi zijn eigen triomf vierde). De eerste editie (1955) van deze
monografie is thans aangevuld met nieuw, scherper materiaal en S. legt zich vooral
toe op de beschrijving van wat onder de acteertechniek van dit slag acteurs kan
worden verstaan. Het sentimentele partipris voor de underdog vertroebelt het
historische reliëf nauwelijks.
C. Tindemans

Jean-Claude François, Histoire et fiction dans le théâtre d'Ödön von Horvath
(1901-1938), Presses Universitaires de Grenoble, 1978, 337 pp.
Na een gezond-detaillistische inleiding die de biografie natekent, en een overtuigend
hoofdstuk over de sociopolitieke typologie in de Weimartijd als conjunctuurtijd van
het oeuvre, valt alle gewicht op de relatie tussen deze realiteit en dit oeuvre. Horvath
wordt eerst vrij gemaakt van enige naturalistische verdenking; aan het einde doet S.
iets te optimistisch over het drama tijdens de exieltijd. Maar centraal staat de aandacht
op de dualiteit Zeitstück/Volksstück. Omstandig pluist S. alle toneelstukken uit om
deze relatie op te tekenen en analyseerbaar te maken; het resultaat is dat nieuwe
gegevens en oordelen ter beschikking komen over Horvaths hybriede poging actualiteit
en conventie in overeenstemming te brengen. Deze stellingen zijn beslist discuteerbaar
en ik acht ze voortaan niet meer weg te denken uit de Horvath-analyse. Waar
doorgaans na 1933 een breuk aangenomen wordt, ontkent S. dit, met goede
argumenten; hier is het laatste woord nog niet gevallen. Gehalte en persoonlijkheid
van deze studie garanderen bovendien een gezonde introductie bij het Franse publiek.
C. Tindemans
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Lawrence Graver - Raymond Federman (ed.:), Samuel Beckett. The Critical
Heritage. Routledge & Kegan Paul, London, 1979, 372 pp., £8,95.
Hartmut Engelhardt - Dieter Mettler (Hrsg.), Materialien zu Samuel
Becketts ‘Warten auf Godot’ 2. Bd., (st 475) Suhrkamp, Frankfurt, 1979,
410 pp., DM. 10,De wijze waarop Becketts publikaties tussen 1931 (Proust) en 1977 (Collected Poems
in English and French) kritisch werden opgevangen in de (Frans- en Engelstalige)
vakpers, wordt hier selectief opgestapeld. De critici vertegenwoordigen aardig wat
reputatie, van B. Dobrée, E. Muir, D. Thomas over M. Blanchot, R. BBrustein, V.S.
Pritchett, N. Frye tot A. Bosquet, I. Wardle of R. Coe. Niemand behoort tot de
hardekernanalisten, veeleer tot de fijne neuzen die feilloos signaleren wat er in de
tijd omgaat; ongewild hangt er zo in Becketts chronologie ook een cultuurhistorische
barometer. Internationale weerbulletins zijn ook uitgestald in de 2e commentaarbundel
op Waiting for Godot. Alle denkbare ismen krijgen een beurt, niets wordt ons bespaard
(en Beckett evenmin). Bij herhaalde twijfel of alle bij-
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dragen echt relevant worden, blijft deze humeurigheid toch weg bij R. Chamigny,
D. Hesla, E. Kern, R. Lamont, C. Duckworth, D. Mettler, Voor de sceptici zijn er
nog vele pagina's meer vol bilbiografie die verdere weerlegging van vooroordelen
in petto houden.
C. Tindemans

Robert Bechtold Heilman, The Ways of the World. Comedy and Society,
University of Washington Press, Seattle/London, 1978, 294 pp., $21,90.
Komedie is voor S. niet een genre (zoals de tragedie) maar een conflict om waarden
zoals elk ander drama; alleen in de wijze waarop het conflict wordt opgezet en
uitgewerkt ligt uiteindelijk een identiteitsaspect dat ‘hét komische’ inhoudt, niet
gebonden is aan een periodestijl of een precies stel waarden maar wel altijd afhankelijk
is van de interactie tussen een individuele opstelling van diverse personages en een
collectief voorschriftenpatroon van de maatschappij waarbinnen deze personages
figureren. S. gaat er bijgevolg op uit het permanente in de ervaring van het komische
bij elkaar te brengen, de procédés te onderzoeken. Komedie is voor hem dan
doorgaans affirmatief, verzoenend, minder een positie innemend dan levend met
variërende opinies, het imperfecte meer dan het fatale, de expressie van een relatie
tot de maatschappij die te kort schiet in rationele ordening, intuïtief meer dan logisch.
Het voor en tegen weegt S. zorgvuldig af in een gigantische strooptocht doorheen
het werelddrama (met zelfs ruimte voor H. Claus ‘Vrijdag’). De epiloog vat zijn
bevindingen systematisch samen, met ‘aanvaarding’ (acceptance) als basiscategorie
waaraan hij een nogal conservatieve ethische boodschap koppelt. Zonder meer
onmisbaar is de reeks appendices waarin een overzicht wordt verschaft van wat zich
in de codex van definities van de komedie als fundament heeft uitgedrukt, een
uitdagend comparatistisch panorama dat tevens een tegengewicht vormt tot S.'s eigen
visie.
C. Tindemans
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Jacques Joly, Le Désir et l'utopie. Etudes sur le théâtre d'Alfieri et de
Goldoni, (N.S., Fasc. 4), Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Université de Clermont-Ferrand II, 1978, 262 pp., FF 60,-.
Met een reeks postclassicistische tragedies in de 18e eeuw hangt Alfieri tussen de
laat-Renaissance en de Nieuwe tijd in en dat heeft hem qua reputatie in een
niemandsland geplaatst. S. verwaarloost totaal de tijdsconjunctuur en situeert
thematiek en vormcode integraal in de persoonlijke levensproblematiek van de auteur.
Zijn psychoanalytische methode achterhaalt een uitermate gespleten,
seksueel-geobsedeerd ik van wie de peripetieën in antiek travesti uitgeschreven
werden. Dit magistrale speurwerk is er wel toe in staat de intieme roerselen van
Alfieri binnen diens oeuvre aan te duiden; of daarmee de speelbaarheid volgens deze
interpretatie over de jaren heen ook gered wordt, blijkt nergens een vraag. Bij Goldoni
is deze psychoanalyse als benaderingsinstrument geweken voor sociopolitieke
eenzijdigheid. De burgerman Goldoni maakt z.i.. van volkse schema's gebruik om
het sociale klimaat te Venetië te evoceren vanuit het volle besef dat deze tijd voorbij
is. Hoe Goldoni de sociale pols laat kloppen, wordt een hartige reconstructie die de
eenzaamheid van een dramatisch auteur en de sociabiliteit van een stad en een tijdperk
nostalgisch én overtuigend beschrijft, zonder hem modieus-ideologisch het recht op
idiosyncrasie en evenmin op rehabilitatie te ontnemen.
C. Tindemans

Jacques Joly, Les Fêtes théâtrales de Metastase à la cour de Vienne
(1731-1767), (N.S., Fasc. 4) Faculté des Lettres et Sciences humaines de
l'Université de Clermont-Ferrand II, 1978, 525 pp., FF. 120,-.
In een tijd waarin vooral Italiaanse auteurs (verzenmakers, vormexperten) de scenarii
en/of libretti voor zangspelen, opera's, spektakelstukken, balletten bij de koningshoven
in West-Europa verzorgden, is Pietro Metastasio (1698-1782) te Wenen een
perfectionist van het dominante genre en een gematigd verkenner van nieuwere
tendensen. Zonder het erop aan te leggen van deze auteur een gloednieuwe evaluatie
voor te stellen, wil S. zo accuraat mogelijk het omvangrijke oeuvre in kaart brengen;
daarom staat classificatie voorop en wordt elk werk methodisch-zorgvuldig
geannoteerd naar kenmerken en eigenschappen en historische voorwaarden. Doorheen
deze inventaris loopt wel een voorzichtige draad over Metastasio's bewustzijn maar
uiteindelijk blijft elk waardeoordeel toch uit en staat de historische monumentaliteit
wat eenzaam en ijl. Als reconstructie-opdracht voortreffelijk uitgevoerd, als
historiografische uitdaging teleurstellend gebleven.
C. Tindemans

Benjamin Henrichs, Beruf: Kritiker. Rezensionen, Polemiken,
Liebeserklärungen, (RH 263), Carl Hanser, München, 1978, 258 pp., DM.
16,80.
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De theatercriticus van Die Zeit (ook medewerker aan andere bladen) schikt
bedenkingen van de laatste 5 jaren in de hokjes acteurs, regisseurs, auteurs,
polemieken, columns en boek- en filmmakers. Voorrang heeft het te bekritiseren
object, niet het eigen imago als criticus. Merkwaardig observator (die terecht het
talent tot het structureren van details bezit, basisvoorwaarde tot kritiek maar opvallend
afwezig bij al te vele vaklui); merkwaardig instrumentalist van de taal om aspecten,
elementen, factoren om te zetten in oordelen; merkwaardig polemist die de eigen
veiligheid niet ontziet om een (voor)stelling door te drukken. Onwillekeurig, boven
het intieme betekenisgehalte uit, tevens een staalkaart van het Duitse theater
(hartstochtelijk bestreden én beleden) relativeert. S. nuchter en verabsoluteert
gewaagd, het toevallige niet promoverend tot het boventijdse, het incidentele altijd
betrekkend in het tijdsalgemene, de fictie van de acteur/regisseur altijd concretiserend
in de existentie van de wereld. Voorbeeld zonder handleiding, model zonder
automatisme. Gelijk zoekt hij op argumenten, ongelijk haalt hij telkens op niveau.
Het theater mag dankbaar zijn om dergelijke liefderijke tegenstanders.
C. Tindemans
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Peter Holland, The Ornament of Action. Text and Performance in
Restoration Comedy, Cambridge UP, Cambridge, 1979, 284 pp., $12,50.
Hoe zag het publiek eruit in de Restauratie-periode in Groot-Brittannië? Wat waren
hun gedragsgewoonten? Hoe was het theater geaccomodeerd? Wat stak er in de
scenografie? Hoe werd er geacteerd? Hoe kwam het repertoire tot stand? Welke
relaties bestonden er tussen de vaste acteurs en de nieuwe auteurs resp. drama's?
Vanuit dit soort vragen (die stuk voor stuk in detail beantwoord worden en een
duidelijke vooruitgang in de historische kennis inhouden) dringt S., uitermate bevoegd
in speelcode en sociaal-dramatische conventie, door tot de dramatiek van een aantal
auteurs; door de theatrale techniek binnen elke tekst ondergebracht te verbijzonderen
is hij in staat de opstelling van schrijvers als (vooral) W. Wycherley en W. Congreve
in een nieuw daglicht te plaatsen en literairhistorische clichés weg te ruimen. Een
theaterwetenschappelijk festijn dat op grote schaal navolging verdient omdat het
immers niet enkel toepasbaar is op de Restauratie-voorwaarden.
C. Tindemans

Janine Krauss, Le Dom Juan de Molière: une libération, A.-G. Nizet, Paris,
1978, 149 pp., FF. 32,50.
Johannes Hösle, Molières Komödie Dom Juan, (Reihe Siegen Bd 8) Carl
Winter, Heidelberg, 1978, 69 pp., DM. 19,-.
Nieuwe aandacht voor Molières beroemde komedie ontstaat hier vanuit een
structuralistisch concept; soms primeert de methodische beschrijving op de intrinsieke
bestaanswijze van het drama maar de belangstellingsaspecten zijn wel op boeiende
wijze veranderd: configuratie, functie van de komiek, belang van de satire, rol van
het spectaculaire als antimythisch element. Krauss komt tot de bevinding dat, logisch
maar zelden toch vooropgezet, de esthetische oriëntering van de tekst neerkomt op
een ideologisch standpunt van de auteur; polemiek in de tijd en satire als eigen genre
vormen dan een dubbel lectuurniveau, ondeelbaar gelijktijdig aanwezig en toch los
van elkaar onderscheidbaar. Hösle tracht sterker te objectiveren. Hij schetst dan ook
eerst de stand van de Molièreresearch en gaat terug tot de materiegeschiedenis van
dit motief. In zijn analyse windt hij uit de contextuele situaties langzaam de dominante
elementen te voorschijn. Winst is ook dat hij de opvoeringsgeschiedenis (de curve
van de interpretaties bijgevolg) in de discussie betrekt zodat b.v. Brechts zowel
laatdunkende als bewonderende relatie mee in het eindoordeel opgenomen kan
worden. Beide studies bevestigen dat dit een van Molières rijkste teksten is die zijn
betekenisfunctie niet in laatste instantie ontleent aan de principiële
polyinterpretabiliteit.
C. Tindemans
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Dietrich Mack (Hrsg.), Theaterarbeit an Wagners ‘Ring’, (Schriften zum
Musiktheater Bd 3) R. Piper, München, 1978, 288 pp., 290 foto's, DM.
38,-.
11 ensceneringen van Wagners Ring der Nibelungen uit recente jaren (2x Bayreuth,
Kassel, Leipzig, München, Londen, Genève, Milaan, Braunschweig, Stuttgart, Basel)
documentair in foto vastgehouden en van commentaar voorzien, grotendeels door
de producenten zelf (o.m. W. Wagner, U. Melchinger, J. Herz, G. Rennert, G.
Friedrich, J.-C. Riber, P. Chéreau, L. Ronconi, H.-P. Lehmann, J.-P. Ponnelle, H.
Hollmann). Verantwoording, argumentering, (soms) verdediging, vormen deze teksten
(vaak nog aangevuld met analyses, altijd met beelddemonstratie) het kernstuk van
de problematisering van de Ringregie: het gevarieerde spectrum blijft principieel een
forum waarop thans discussie volgen kan. De fundamentele discussie (niet aan een
bepaalde produktie opgehangen maar inhakend op het verschijnsel Wagner en zijn
Ring in maatschappijkritische context) wordt nu al ingezet met grondige essays van
E. Grassi, Th. Koebner, G. Erken en H. Zelinsky, terwijl het (nog)algemener probleem
van het muziekdrama een inleiding meekrijgt van P. Boulez, E. Voss, K. Stichweh
en H.E. Renk, van mu-
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ziekstructuur over vormproces en dramaturgie tot muziektheatersemiotiek toe. Dit
initiatief tot het aanbieden van stellingen en documenten waarop theorie en praktijk
zich in werderzijdse dialoog kunnen steunen, wordt door D. Mack op correcte wijze
ingeraamd.
C. Tindemans

Thérèse Malachy, J. Anouilh. Les problèmes de l'existence dans un théâtre
de marionnettes, A.-G. Nizet, Paris, 1978, 158 pp.
Rollenspel (maar zonder enige sociaal-psychologische fundering of verwijzing) is
voor S. bepalend in Anouilhs dramatische oeuvre. Erg schools tracht ze de diverse
varianten van dit opzettelijke gedrag in categorieën op te vangen; de typologie is
nergens verrassend en leidt methodologisch nauwelijks tot verse inzichten. Dat is
wel het geval wanneer ze Anouilhs intrinsieke taal-instrument analyseert en vooral
het eigenzinnige devies van het ‘theater binnen het theater’. In een 3e deel tracht S.
deze vorm- en concept-elementen ook ideëel-motiefsystematisch te classificeren;
over haar opvatting van Anouilhs ‘held’-principe valt wel te praten, ofschoon ze nog
niet over het dimensieverschil tussen het intieme of occasionele enerzijds en het
actualistisch-universele anderzijds heen gekomen is.
C. Tindemans

Hans Osterwalder, T.S. Eliot: Between Metaphor and Metonymy. A Study
of His Essays and Plays in Terms of Roman Jakobson's Typology, (Swiss
Studies in English Bd 96) Francke, Bern, 1978, 145 pp., sFr. 28,-.
Deze studie legt helemaal de nadruk op methodische vernieuwing in de analyse van
het drama; daartoe hanteert S. een nog vrij vaag geformuleerde suggestie van de
linguïst R. Jakobson. Deze heeft zich o.m. gebogen over de poëtische functie van
taal en een principiële oppositie geconstateerd tussen metafoor en metonymie in de
evolutie van de literaire taalexpressie. Vlug verteld is metafoor afgestemd op
similariteit tussen
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geëvoceerde inhoud en geselecteerde taligheid, vooral toch auteur-georiënteerd en
context-determinerend; metonymie duidt integendeel causaliteit aan, is
(lezer-)toeschouwer-georiënteerd en context-gedetermineerd. S. tracht dit wat strenge
concept nu empirisch aan Eliots dramatiek na te gaan in een erg vruchtbare explicitatie
met een dubbel doel: hoe werkt zich dit concept uit op dramatische taal en hoe is
Eliots dramaturgische systeem daarvan afhankelijk. De conclusie luidt dat er een
voortdurende alternantie is tussen beide talige oriënteringen. Veralgemeend: Eliots
dramatiek illustreert de evolutie van een nagenoeg zuiver metaforisch type naar een
overwegend metonymisch. Dat deze evolutie samenhangt met de totale poëtische
code van Eliot spreekt wel vanzelf. Het resultaat houdt grote beloften in om het
eeuwige dilemma van de relatie tussen vorm en inhoud (stilistische resp. cognitieve
preferenties) empirisch te toetsen.
C. Tindemans

Wolfdietrich Rasch, Goethes ‘Iphigenie auf Tauris’ als Drama der
Autonomie, C.H. Beck, München, 1979, 205 pp., pb., DM. 39,80.
Goethes titelheldin werd in de 19e en nog de 20e eeuw filologisch gevierd als een
seculiere heilige die er met haar geïncarneerde humanitas in slaagt de mensen met
elkaar te verzoenen en zo een nieuwe wereld aan te kondigen. Rasch wijst voor het
eerst na 200 jaar (het drama is van 1779) deze behoefte-interpretatie af. Bepalend
acht S. het religieuze draagvlak dat bij de Aufklärungsintenties aansluit en polemisch
de 18e-eeuwse visie vertegenwoordigt: boeten voor menselijk falen (Orestes) als
antisacraal gebeuren, relatie tot goden (Iphigenie) als afscheid van de mythe. Beide
handelingsmotieven en ideehistorische stellingen lopen samen in de projectie van
de mens als een wezen dat over zichzelf beschikt. S. schraapt de eruditie-aspecten
weg en legt deze Aufklärungsbodem bloot. Autonomie is geen eng rationalisme maar
een complexe oriëntering op het onmiddellijke bestaan in religieuze, ethische en
zeker ook politieke zin; de Atridenvloek fungeert als laïcistisch schaalmodel van de
erfzonde, de willekeur der goden als beeld van het aardse absolutisme, het totale
drama als vorstenspiegel, de classicistische tragedievorm als huls voor een ingrijpende
religieuze en staatkundige kritiek. Af en toe wordt S. wat avontuurlijk eenzijdig en
provocatie triomfeert wel eens op argumentering; bij alle toelaatbare twijfel over
diverse passages is nochtans m.i. zijn basisstelling overtuigend verantwoord. Dat is
dan meteen een datum in de Goethe-studie.
C. Tindemans

James Redmond (ed.), Themes in Drama. 1. Drama and Society, Cambridge
UP, Cambridge, 1979, 321 pp., £12,-.
Bedoeld als jaarboek dat enkel studies over drama en theater bevat en telkens één
thema centraal stelt, handelt de 1e aflevering over de relatie tussen het drama-theater
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en de maatschappij. Synthetische overzichten tonen aan hoe het theater functioneerde
in Griekenland en Rome (H.C. Baldry) resp. in de Franse middeleeuwen (E.
Konigson). Minder panoramatisch en opgehangen aan een bepaalde tekst of auteur
speuren ook J.E. Varey (Lope de Vega), I.-S. Ewbank (Ibsen), D. Rayfield (Poesjkin),
W.A. Armstrong (J.M. Synge) naar dezelfde relaties. Of het thema wordt nagegaan
aan een genre (B. Powell, Kaboeki), een school (J.K. Dashwood, Italiaans futurisme;
H. Castein, Duits drama in jaren 60; E. Eigner, Brits tv-spel in jaren 70), een periode
(M. Booth, Britse 19e eeuw) of een gezelschap (B. Crick, Britse National Theatre),
terwijl J. Allen de relaties tussen staatssubsidie en Westeuropese theateractiviteit in
de jaren 70 bekijkt. In de recensierubriek wordt erg gedetailleerd ingegaan op de
recente opvoeringsmodaliteiten van Shakespeares Henry VI; de boekbesprekingen
komen behalve uitvoerig ook erg polemisch over. Op de prijs na valt aan deze
publikatie voorlopig alles te loven.
C. Tindemans
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Elli Rolf, Entwicklungsgeschichte des Kostüms, Hermann Böhlaus,
Wien-Köln, 1979, 110 pp., DM. 32,-.
Jack Cassin-Scott, Costumes and Settings for Historical Plays. Vol. 1. The
Classical Period. Vol. 2. The Mediaeval Period, B.T. Batsford, London,
1979, elk 96 pp., £3,95.
Functie en zelfexpressie zijn voor E. Rolf de factoren die de geschiedenis van het
kostuum determineren. Zonder een strikt antropologische (en nog minder
sociologische) studie te zijn, geeft dit boek een tabelachtige indeling van de variaties
aan: 4 kostuumperiodes, 15 - families en 13 - groepen. Het resultaat verschaft wel
fundamenteel inzicht maar blijft toch te beperkt om meer dan een vlug panorama te
worden. Cassin-Scott past deze basistypen van het kostuum op het (historische)
drama toe en vult ze aan met de scenische rekwisieten. Meer kunst- dan
cultuurhistorisch gericht, volstaat hij met periodische samenhang (met vele en, bij
alle eenvoud, erg revelerende illustraties) en al te schaarse commentaar. Voor vlugge
encyclopedische informatie (dan wel op niveau) net voldoende.
C. Tindemans

Werner Sollors, Amiri Baraka/LeRoi Jones: The Quest for a ‘Populist
Modernism’, Columbia UP, New York, 1978, 338 pp., $21,20.
In een studie die weifelt tussen geestelijke pelgrimstocht en motievenanalyse beschrijft
de Westduitse auteur het biografische landschap van Baraka (o1934), een van de
meest vooraanstaande Amerikaanse kleurlingenschrijvers. Terecht valt de grootste
nadruk op diens literaire produktie in de jaren 60 en 70, een periode van toenemende
etnische en politieke polarisering die, na een vurige tijd van zwart nationalisme, thans
voorlopig in maoïstisch sectarisme is uitgemond. De literaire analist concentreert
zich terecht op de opstandige lyriek uit Baraka's bohémienfase, in een grondige
ontbladering van de positie als literair outsider volgens de Village-traditie die thans
een meer gestructureerde, desondanks herkenbaar gebleven gedaanteverandering
heeft gekregen in de functie van politiek militant. Iets minder helder blijft de
verantwoording van de interne tegenspraken in de radikale optiekwijzigingen van
anti-marxist tot maoïst, terwijl de grote inspiratie van de moderne jazz erg sterk
aanspreekt. De dramatische produktie (die hem ook buiten de VSA grote naam deed
verwerven) wordt te overwegend thematisch geanalyseerd; dat is uiteraard wel in
overeenstemming met de grondbedoeling van deze monografie maar verwaarloost
meteen die formele vernieuwingen die voor de erg snelle ontwikkeling van het Black
Drama in de jaren 70 bepalend zijn geweest.
C. Tindemans
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Frieder Stadtfeld, Die karolinische Ortskomödie. Studien zur
nachelisabethanischen und vorrestaurativen Dramatik, (Anglistische
Forschungen 119), Carl Winter, Heidelberg, 1977, 362 pp., br., DM. 62,-.
Onder ‘Ortskomödie’ verstaat S. een drama dat als handelingsplaats een actuele
toponymische realiteit gebruikt; het was een enigszins modebewuste nieuwigheid in
het tweede kwart van de 17e eeuw in Groot-Brittannië, een conventie die speels
realiteit en fictie trachtte te mengen en zo in het optische proces het illusionisme
grotendeels uit te schakelen, mét behoud van de moralistische strekking. S. kiest 5
teksten uit van vrij banale auteurs (S. Marmion, J. Shirley, Th. Nabbes, R. Brome,
Th. Jordan tussen 1631 en 1641) en confronteert hun kenmerken met B. Jonsons
Bartholomew Fair. Veel lof is mogelijk voor het ijzige methodewerk maar het
resultaat blijft beperkt; de afwezigheid van reliëf is echter meteen een factor bij de
beoordeling van de evolutie van het drama in deze periode.
C. Tindemans

Susanne Stamnitz, Prettie Tales of Wolues and Sheepe. Tragikomik,
Pastorale und Satire im Drama der englischen und italienischen Renaissance
1550-1640, (Anglistische Forschungen 125) Carl Winter, Heidelberg, 1977,
255 pp., br., DM. 82,-.
De pastorale als dramatisch genre (of toch gedramatiseerd wereldbeeld?) is vanuit
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Italië in het overige West-Europa doorgedrongen; S. onderzoekt wat deze infiltratie
precies heeft opgeleverd voor het Britse drama, vooral onder het aspect van de
beïnvloeding van de antieke concepten van tragedie en komedie. Uiteraard is dit
detailwerk met subtiele interpretatie; in dit handwerk is S. meesterlijk en de
zorgvuldige schakeringen (vanuit de theorie zowel als vanuit de dramatische teksten
zelf) leiden tot fundamentele resultaten. Het zo complexe verhaal van de
beïnvloedingsfactoren (o.m. bij Shakespeares eigen dramaturgische praktijk) wordt
iets minder onontwarbaar. Voorbeeldig dus.
C. Tindemans

David Taylor, Acting and the Stage, (Greek and Roman Topics 6) George
Allen & Unwin, London, 1978, 80 pp., pb., £1,15.
Bedoeld als introductie voor het M.O., rijgt dit boekje de nuttige kengegevens (geen
enkel lijkt uitgespaard) van het theater en drama in de Grieks-Romeinse tijd zakelijk,
beknopt en oordeelkundig aan elkaar, handig geïllustreerd met vele foto's en
tekeningen. De frisse basisidee manifesteert zich vooral in de acteur als vertrekpunt
voor de ontwikkeling van drama en theater en in een soort kringredenering komen
dan (wellicht iets te logisch) alle verdere elementen geleidelijk samen. De bijgevoegde
bibliografie (met zelfs themata voor uitdieping) voor zelfstudie is voor deze
leeftijdsklasse verrassend ruim en grondig.
C. Tindemans

William Tydeman, The Theatre in the Middel Ages. Western European
Stage Conditions, c. 800-1576, Cambridge UP, Cambridge, 1978, 298 pp.,
hc., £14,50.
Herbert A. Frenzel, Geschichte des Theaters. Daten und Dokumente
1470-1840, (4301) Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1979, 424
pp., DM. 19,80.
Omdat in de laatste jaren een nieuwe generatie vorsers zich sterker voor de theatrale
produktievormen dan voor de dramatisch-literaire waarde in de middeleeuwen
geïnteresseerd heeft, brengt W. Tydeman een voorlopige synthese samen. Wat er
aan documenten en interpretatie momenteel beschikbaar is i.v.m. rituele erfenis,
klassieke traditie, theaterconventie (binnen en buiten een gebouw, straat en stoet),
spektakeleffecten, uitvoerders en financiën, staat in een (niet zonder eigen opinie
gekleurd) objectief relaas opgetekend. Bevattelijk, overzichtelijk, volledig (met toch
iets te weinig kennis van de Duitse analisten), is het de momenteel prettigste inleiding
op een toenemend complex veld (waar andermaal het Nederlandse aandeel afwezig
blijft omdat onderzoeksanimo en researchsubsidie ontbreken). H.A. Frenzel brengt
in een nogal bizar encyclopedisch allegaartje (toch in zoverre methodisch dat vaste
rubrieken m.b.t. zowel drama als theaterpraktijk terugkeren) vrij absolute oordelen
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en inzichten samen. Laat Tydeman de middeleeuwen doorlopen tot elk kenmerk
ophoudt, dan vangt Frenzel aan bij de eerste sporen van een nieuwe tijd; vandaar de
chronologische overlapping. Aantrekkelijk is Frenzel ook door rijke illustratie en de
(bij alle vulgarisatie) artikelachtige behandeling, waarin mij toch zijn standpunt niet
overtuigt dat alle aangebrachte uitspraken zonder bibliografische verwijzing blijven.
C. Tindemans
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Gescheiden gelovigen en hun tweede huwelijk
Jan Crick
Bij het toenemend aantal echtscheidingen zijn, althans in ons land, de meeste
uiteengaande partners kerkelijk getrouwd. Een vrij groot aantal onder hen
zoekt achteraf de mislukking in een tweede huwelijk goed te maken. Maar een
tweede kerkelijk huwelijk is niet mogelijk. Iedereen kent de officiële kerkelijke
stellingname terzake. Over die traditionele zienswijze worden af en toe - in een
artikel, in een hoofdstuk in een boek - wel eens vragen gesteld: door theologen,
juristen, historici. Het probleem is inderdaad zo ingewikkeld en ook zo
belangrijk, dat alleen een convergentie van vele voorafgaande onderzoekingen
en studies geleidelijk tot een juister en menselijk meer verantwoord inzicht kan
leiden. In dat theologisch, juridisch en historisch onderzoek is het echter van
belang dat we nooit de ervaring uit het oog verliezen van mensen die zelf met
het probleem te maken krijgen. Zonder een principiële benaderingswijze uit de
weg te gaan is het vooral vanuit een veelvuldig contact met het scheidingservaren
van gelovige mensen zelf, dat wij hier over de gangbare kerkelijke opvatting en
praktijk enkele vragen willen stellen.

Eerbied en begrip voor mensen die scheiden
We hebben het hier niet over mensen die met de liefde een loopje nemen en er zonder
de minste notie van overgave en trouw een oppervlakkig spel van maken. Die stellen
zich overigens weinig vragen. Het gaat ons om de velen die het op hun huwelijksdag
ernstig en eerlijk meenden en zich ertoe verbonden om elkaar definitief trouw te
blijven. Bij een aantal van hen was bovendien een bewust (bij anderen een vaag)
christelijk geloofsengagement in de sacramentele huwelijkssluiting aanwezig.
Het is onbegonnen werk om hier de vele uiteenlopende en zeer complexe oorzaken
en aanleidingen te ontleden waarom hun huwelijk strandde. Vast staat dat het bij de
meesten een langdurige en zeer pijnlijke aftakeling was die nauwelijks te beschrijven
valt; als al niet een van de partners
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zomaar, zonder schuld of reden, in de steek gelaten werd en de andere spoorloos
verdwenen is. Vaak hebben beiden tot het uiterst gevochten en het verlies komt
pijnlijker aan dan een scheiding door de dood. In geen ander leed zijn zulke
wanhopige, angstige, ontgoochelde, opgejaagde mensen te vinden. Men is inderdaad
soms compleet aan elkaar kapot gegaan en gelooft nauwelijks dat na deze mislukking
nog geluk mogelijk is. Te vaak wordt door gezagsinstanties en door de medemensen
- ook familie en vrienden - over deze mensen ongenuanceerd en veralgemeend in
termen van schuld en ontrouw gesproken, alsof het steeds om oppervlakkigen en
egoïsten ging. In hun diepste leed worden ze nog hard nagetrapt. Buitenstaanders
kunnen nauwelijks over de subjectieve, concrete situatie van deze mensen oordelen.
Waar halen wij trouwens het recht vandaan om dat te doen?
Als deze twee mensen beslissen dat zij samen door het leven willen gaan, dan is
dat de zaak van hun persoonlijke, vrije wil. Mits aan een minimum van menswaardige
en maatschappelijke voorwaarden is voldaan, heeft de maatschappelijke instantie
die vrije wilsbeschikking altijd erkend en geëerbiedigd. Via het gezag beaamt de
gemeenschap deze persoonlijke beslissing. Meer dan vroeger is in onze tijd die
huwelijkssluiting gaan berusten op de wederzijdse liefde en in die liefde gaat het
boven alles om de persoon, die geroepen is om zichzelf te realiseren in vrijheid,
bewustzijn, medemenselijkheid en liefde. Meer dan ooit worden huwelijks- en
gezinsleven een grotendeels zelf te scheppen opdracht. Als dan diezelfde twee mensen,
om aan een mensonwaardige en vernietigende situatie te ontsnappen, op grond van
een even vrije en gemotiveerde persoonlijke wilsbeschikking uiteen willen gaan of
als een van de twee partners de scheiding als een voldongen feit moet vaststellen,
zal dan ook deze nieuwe persoonlijke beslissing niet door de gemeenschap erkend
en onder een of andere vorm beaamd moeten worden? Of moet ze genegeerd worden
op grond van een alles aan zich onderwerpende institutionele of juridische norm?
Mag men vanuit een moraal die nu eenmaal voor geen enkele nuancering vatbaar
zou zijn, mensen dwingen om te blijven leven in een immorele situatie? Kan een
gezag dat polygamie verbiedt, van een gehuwde eisen dat hij zich blijvend bij een
driehoeksverhouding neerlegt? Zouden we niet eerder, met grote bezorgdheid voor
een menswaardig en gelukkig bestaan en met een werkelijke eerbied voor de
menselijke persoonlijkheid en vrijheid, het drama van de echtscheiding met veel
meer voorzichtigheid en discretie moeten benaderen? Moeten wij niet aanvaarden
dat de beslissing in de eerste plaats aan de partners zelf toekomt en, waar ideale
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menselijke oplossingen onmogelijk blijken, ook falende mensen recht blijven hebben
op begrip en respect die verder gaan dan mededogen?

Tweede huwelijk
Nog delicater wordt het probleem als gescheidenen gaan denken aan hertrouwen.
Als men dat ‘zomaar’ toelaat, komt de vrees om het hoekje kijken dat de
huwelijkstrouw te gemakkelijk op de helling wordt gezet. Tot nog toe wordt een
tweede kerkelijk huwelijk alleen aanvaard in gevallen waarin het eerste huwelijk
nietig of ongeldig wordt verklaard. Deze procedure is de laatste tijd op sommige
plaatsen vergemakkelijkt. Belangrijk was de beslissing van Rome, die bevoegdheid
aan de plaatselijke kerk te delegeren. In sommige bisdommen evolueerde de sedert
eeuwen heersende rechtspraak-vorm naar een meer pastoraal gerichte begeleiding
in het zoeken naar een menswaardige oplossing en vonden vele gescheiden mensen
baat bij een meer humane benadering van hun noodsituatie. Zij die deze versoepeling
en humanisering van de procedure de beste oplossing vinden, zien echter over het
hoofd dat de persoonlijke beslissing hiermee nog altijd helemaal ondergeschikt blijft
aan het oordeel van buitenstaanders, dat doorslaggevend blijft.
Realiseren wij ons voldoende, in welke ondraaglijke situatie de betrokken personen
terechtkomen als hun een tweede huwelijk geweigerd wordt? Is het werkelijk houdbaar
dat jongens of meisjes van 'n jaar of vijfentwintig, die met of zonder schuld alleen
komen te staan, voor hun hele verdere leven verplicht worden tot het celibaat? Wordt
hier bij het verdedigen van het principe voldoende rekening gehouden met de concrete
situatie van deze mensen? Is er dan geen ruimte meer voor evangelische
vergevingsgezindheid en voor evangelisch openhouden van kansen? Is het moreel,
laat staan evangelisch, mensen te vernietigen door ze definitief vast te spijkeren in
wat de pijnlijkste mislukking van hun leven is?
Scheiding betekent voor velen het stukvallen van de grootste waarde en de diepste
verwachting in hun leven: slagen in liefde en gezin. In alle andere aangelegenheden
sporen wij de mensen aan zich nooit definitief bij een mislukking neer te leggen. Is
het dan niet vanzelfsprekend dat mensen ook tegen deze pijnlijkste en meest
kwetsende mislukking van hun leven willen vechten en zichzelf en anderen willen
bewijzen dat zij deze alleressentieelste levenstaak wel degelijk aankunnen? Waar
halen wij het recht vandaan hun die kans te ontzeggen? Is er voor alle kwaad
barmhartigheid, maar niet voor de ene situatie, waarin soms niet eens sprake is van
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persoonlijke bewuste schuld? Vraagt Jezus' boodschap niet dat we de mens boven
de wet stellen en ten allen tijde - ook in de echtscheidingsproblematiek - in het gebod
van de liefde het doorslaggevende criterium voor het morele handelen zien? Indien
het de taak van de kerk is, de mensen Gods heil te brengen, moet dat heil hun dan
niet in alle concrete situaties worden geboden en zeker daar waar leed en onheil is?
Mag de beleving van de wezenlijke drang om zich in wederzijdse liefde samen met
de andere te realiseren, vanuit moreel-juridische overwegingen en van buitenaf een
mens ooit radicaal en definitief ontzegd worden, ook wanneer het gaat om een nieuwe
liefde die niemand benadeelt?

Huwelijk en sacrament
Aan gelovigen die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn, wordt een tweede
kerkelijke huwelijkssluiting geweigerd, ook als zij helemaal geen schuld hebben aan
het falen van hun eerste huwelijk, ook als hun tweede huwelijk geslaagd is en een
beeld van belangeloze liefde en trouw. Voor de kerk blijft hun tweede burgerlijk
huwelijk ongeldig, omdat het eerste - sacramenteel gesloten - onverbreekbaar blijft
bestaan.
Maar wat blijft er eigenlijk bestaan? Dat is niet zo duidelijk. Op natuurlijk vlak
bestaat er namelijk niets meer: noch de persoonlijke wederzijdse wilsbeschikking,
noch het feitelijk samenleven, laat staan de wederzijdse liefde, noch de beaming en
de bekrachtiging door de natuurlijke gemeenschap... Niets daarvan is nog aanwezig.
De genade bouwt op de natuur, zeggen wij. Hoe blijft dan een bovennatuur die
helemaal geen natuurlijke basis meer heeft, voortbestaan? Vervalt die niet in pure
fictie? Kan genade ooit echt buiten of boven de natuur, dus niet-geïncarneerd bestaan?
Kan ze buiten de mensen om en tegen de vrije wil van die mensen echt in die mensen
aanwezig zijn? Kan een verbintenis ten overstaan van God, die essentieel sacramenteel
‘betekend’ wordt door een verbintenis tussen twee mensen, nog aanwezig zijn wanneer
die menselijke verbintenis er niet meer is? Zou men zich zelfs niet voorafgaand
moeten afvragen of het wel zo zeker is dat het het sacrament van het huwelijk is dat
het geldige huwelijk constitueert?
Jezus geeft in zijn leven blijk van een ontzaglijke eerbied voor de natuurlijke
schepping. Hij komt die niet kleineren of afbreken, zelfs niet opzijschuiven. Hij komt
de natuurlijke waarden niet door andere vervangen. Hij wil ze integendeel existentieel
doorlichten en verrijken met een goddelijke dimensie. Hij tilt het beperkt en
onvolmaakt menselijke op,
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doet de mens en zijn activiteit uitdijen naar goddelijke maat. Wanneer twee mensen
zich voorgoed in huwelijksliefde verbinden - een in de menselijke geschiedenis
natuurlijke, op een steeds menswaardiger wijze beleefde, pre-godsdienstige
werkelijkheid - en ze willen bovendien consequent hun christen-zijn en hun
Christus-navolging beleven, dan zullen zij hun menselijke liefde willen beleven met
de overgave, de vergevingsgezindheid en de trouw die Jezus hun heeft voorgeleefd.
En ze drukken dat uit in een officieel door de kerkelijke gemeenschap erkende
sacrementele vorm. Die christelijke zingeving is geen bijkomstigheid, maar
‘herschept’, ‘vergoddelijkt’ hun menselijke huwelijkswerkelijkheid. Maar dat betekent
niet dat zij gewoon in de plaats komt van die werkelijkheid! Dat een christen aan
zijn huwelijk een christelijke zin geeft, lijkt normaal. Maar dat die christelijke en
sacramentele zingeving het huwelijk zelf is en constitueert, is niet zo vanzelfsprekend.
Het feit dat de kerk de huidige inhoud en vorm van het huwelijkssacrament, waarin
de natuurlijke huwelijkswerkelijkheid soms naar de achtergrond dreigt te worden
geschoven en wel eens helemaal verdonkeremaand wordt, vastgelegd heeft in een
tijd waarin ze vanuit een sterke staatsmentaliteit al het profane aan zich onderwierp
en in juridische vormen vastknelde, maakt de daaruit gegroeide traditie overigens
niet overtuigender.1
Natuur en genade ‘vervlieten’ in elkaar (het mooie woord is van Ruusbroec). Maar
als dat zou betekenen dat daarmee de natuurlijke realiteit opgeheven wordt in de
slechte betekenis van het woord, vervangen, terwijl anderzijds die natuurlijke realiteit
hoe dan ook op evidente wijze blijft bestaan, dan leidt dat onvermijdelijk tot een
onoverbrugbaar dualisme, soms haast schizofrenie, waarin geen verzoening tussen
natuur en bovennatuur meer mogelijk is. Gaan twee mensen een tweede burgerlijk
huwelijk aan, dan doemt plotseling de natuurlijke feitelijkheid van het huwelijk niet alleen persoonlijk, maar ook sociaal - weer op en schept een hopeloze patsituatie.
Zou het dan toch zo absurd en zo ketters zijn te durven opperen dat de
sacramentaliteit van een huwelijk misschien staat of valt met de profaan-menselijke
huwelijkswerkelijkheid? Het jammerlijke falen in de menselijke trouw kan moeilijk
anders dan samenvallen met het falen van de christelijke en kerkelijke duidings- en
belevingwil van die liefde. Wat

1

Zie voor deze geschiedenis: L. De Fleurquin, Twee keer trouwen: een recht en een plicht, in
Streven, juli 1979, op 628-633.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

396
blijft er over van het huwelijkssacrament als er geen huwelijkswerkelijkheid meer
is?

Huwelijkstrouw en onverbreekbaarheid
Uit het voorgaande moet men natuurlijk niet gaan afleiden dat men het met de
huwelijkstrouw niet meer zo ernstig moet nemen. In een tijd waarin liefde zo vaak
tot een spelletje van ‘liefhebberij’ ontaardt, is het meer dan ooit noodzakelijk de
nadruk te leggen op de exclusieve en definitieve waarde van een echt en diep
doorleefde menselijke liefdesverhouding, niet alleen voor gelovigen maar voor iedere
menselijke liefde. Door de christelijke duidingswil bij gelovigen wordt die trouw
bovendien gemeten naar de maatstaf van Gods eigen oneindige overgave en trouw.
Maar ook die menselijke trouw is een ideaal dat niet zonder de inzet van de hele
persoon en niet zonder Gods hulp wordt gerealiseerd. Tal van geslaagde huwelijken
helpen ons in dat ideaal te blijven geloven. Voor vele andere huwelijken is het
onmogelijk in detail uit te maken - en dat oordeel komt ons trouwens niet toe - in
welke mate zij, ondanks hun eerlijke poging, afwijken van het ideaal. Vast staat dat
het ideaal in sommige gevallen onmogelijk blijkt en dat de eerlijke poging vastloopt
in het drama van een scheiding. En is er van het ideaal méér overgebleven in de
gevallen waar de liefde totaal mislukt is, de partners psychisch en geestelijk of fysiek
als gescheidenen onder één dak blijven leven en om welke reden dan ook - om de
schijn en het fatsoen te houden, omwille van de kerkelijke en maatschappelijke
veroordeling - niet officieel uiteen willen gaan?
Als zo'n huwelijk dan echt ontwricht is, feitelijk niet meer bestaat, kan men dan
die feitelijke mislukking blijven negeren, alleen maar omdat men het na te streven
ideaal veilig wil stellen? Terecht legt men geen algemene principes en normen vast
vanuit randgevallen en uitzonderingen. Is het echter even terecht dat juist vanuit die
principes en normen niet alleen uitzonderingen als een mislukking worden vastgesteld,
maar dat tevens de gevolgen van die mislukking niet worden aanvaard?

Pastoraal
Sommige bisschoppen hebben al gezegd dat een priester niet noodzakelijk de
eucharistie hoeft te weigeren aan gescheiden en burgerlijk hertrouwde gelovigen die
daarop aandringen. Die gelovigen moeten zelf in geweten uitmaken in welke mate
zij gerechtigd zijn om de eucharistie te ontvangen.
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Zou het - ondanks alle sociaal-kerkelijke verwikkelingen - ook niet in de eerste plaats
aan het geweten van die mensen toekomen om uit te maken hoe het zit met de
mogelijkheid van hun trouw? En moeten wij in een eerlijke pastorale zorg daar geen
rekening mee houden? Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat anders op
zeer pijnlijke wijze mensen worden opgeofferd aan principes.
Kan men trouwens hertrouwde gelovigen beletten te leven vanuit een evangelische
inspiratie? Kan men ze werkelijk beletten in hun wederzijdse liefde de Heer te
ontmoeten en hun liefde te beleven in de gezindheid van Jezus?
In afwachting van meer duidelijkheid in zovele vragen kunnen deze mensen zich
wel troosten met de gedachte dat de genade van Christus en zijn Vader zich wel op
eminente wijze, maar niet uitsluitend via de georganiseerde god-menselijke kerk
voltrekt en dat Gods beschikkingen en zijn barmhartige tegemoetkoming niet
noodzakelijk altijd honderd procent met de praktische en juridische beschikkingen
van zijn kerk samenvallen. God schrijft recht op kromme regels, soms ook wel eens
op kerkelijk kromme regels.
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Ethiek en economie: een verkenning
Robert Van Driessche
Aan het eind van de ‘golden sixties’ gaf een bekend Nederlands econoom te
Leuven een uiteenzetting over inkomensverdeling, statistisch bekeken. Gedurende
het vragenrondje na zijn lezing werd vanuit een overwegend studentenpubliek
steeds scherper de vraag gesteld naar de ethische relevantie van de
geprojecteerde grafieken. De professor geraakte zichtbaar geëmotioneerd, en
deed toen volgende merkwaardige uitspraak: ‘Ethiek begint voor mij om 17 u.
's avonds en eindigt de volgende morgen om 8 u.’. Aldus werd eens te meer de
scheiding gemaakt tussen de sfeer van het privé-leven, waar ethische normen
wél aanvaard en noodzakelijk geacht worden en de kiemvrije situatie van de
waardenvrije wetenschap. Talrijke wetenschapsmensen zijn nog steeds van
oordeel dat hun bedrijf niet besmet mag worden door ‘onwetenschappelijke,
irrationele’ methodes, d.w.z. door alles wat niet volstrekt strookt met het
alleenzaligmakend natuurwetenschappelijk denkmodel. Reële economie speelt
zich echter niet af onder fossielen of bacteriën, maar betreft mensen en
menselijke samenlevingsverbanden. De wetenschappelijke econoom, ontredderd
bij de aanblik van de vele irrationele componenten in dit strijdgewoel, vlucht
dan maar in de kiemvrije schuilplaats van de exact meetbare, logisch
opgebouwde modellen van de wiskundige economie.
De laatste jaren echter erkennen steeds meer wetenschappelijke economen dat er
rond hun bedrijf wel degelijk ethische vragen rijzen. Deze erkenning is een belangrijke
stap vooruit op de prompte afwijzing van de ethische vraag, zoals in hoger vermeld
voorbeeld. Men begrijpe ons goed: we hopen helemààl niet dat theoretische economen
zich tot moralisten gaan ontpoppen. De ethiek echter heeft geen andere keuze: hààr
opdracht bestaat erin zich in te laten met àlle aspecten van het menselijk gedrag, met
zijn doelstellingen, motieven en de gevolgen hiervan (voor enkelingen en
gemeenschap). De oplossing kan slechts gezocht worden in de interdisciplinaire
samenwerking van economen, moralisten en vertegenwoordigers van tal van andere
disciplines. Zoniet vervalt men in een parallellisme van specialisen, gekenmerkt door
abstractheid en onbruikbaar voor wie echt met de reële economie en haar
beleidsvragen geconfronteerd wordt.
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Economische praktijk en ethiek
Hoe zit het met de noodzaak van de ethiek in de dagelijkse economische
bedrijvigheid? De overtuiging van die noodzaak is nog verre van algemeen.
Particuliere personen, gezinnen, bedrijven en tenslotte ons hele economische bestel
gaan er veelal nog van uit dat financieel en commercieel succes de maatstaf bij uitstek
zijn van een geslaagd leven. Die mentaliteit van de negentiende-eeuwse,
ondernemende burger heeft niet alleen alle klassen van de industriële samenleving
aangetast: zij heeft de ‘revolutie van de stijgende (materiële) welvaart’ ontketend,
zowat overal ter wereld, waar tot vóór kort nog andere waarden en cultuurpatronen
golden.
In de meeste bedrijven is de nettowinst op de eindejaarsbalans het enig en exclusief
criterium van beoordeling en planning. Ook de nationale statistieken worden nog
steeds beheerst door de bezorgdheid om de groeivoet van het BNP. In veruit de
meeste gevallen lijkt het doel de middelen te wettigen en wordt over moraliteit zedig
gezwegen. De ethische vraag wordt afgedaan met de opmerking ‘zaken zijn zaken’
of ‘good ethics is good business’. Men schippert op de rand van de illegaliteit: wie
op illegale praktijken betrapt wordt, heeft alleen pech gehad. Of men blijft steevast
minimum-moraliteit met minimum-legaliteit verwarren. Dat uit zich vooral op het
vlak van de internationale economie: de leemten in de nauwelijks bestaande wettelijk
afdwingbare regelingen en de uiterst brede mazen in het internationaal controlenet
worden dankbaar uitgebuit.
Nochtans - en dat is hoopgevend - groeit er ook in economische middens een
onvrede met die jungle, waar het recht van de sterkste, de minst scrupuleuze en
sluwste maar al te vaak in klinkende munt wordt omgezet en waar er onder de eerlijke
zakenlieden slachtoffers vallen. Steeds luider klinkt het protest, niet alleen uit
eigenbelang maar ook uit morele verontwaardiging, tegen uitbuiting van mensen en
schreeuwend onrechtvaardige inkomensverdeling, tegen corruptie, misbruik van
gemeenschapsgelden en fraude onder vele vormen, tegen misbruik van economische
macht en onderdrukking van groepen, volkeren of halve continenten, tegen oneerlijke
concurrentie en bedrieglijke reclame, tegen het opofferen van de laatste restjes zuivere
natuur en mensenlijkheid ten bate van de zogenaamde economische vooruitgang.
Op zichzelf lost zo'n protest natuurlijk niets op, maar het wijst wel op een groeiende
bewustwording van andere, prioritaire waarden. De ethiek komt het toe die reeds
aanwezige, kritische negativiteit te vertalen in positieve doelstellingen en middelen
en wegen te zoeken om die in de praktijk om te zetten. Omdat de hele problematiek
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bovendien nog vertroebeld wordt door spraakverwarring en misverstanden, zal ik
even verduidelijken wat hier met economie en ethiek wordt bedoeld.

Economie in drievoud
Voor het begrip ‘economie’ gelden vandaag de dag hoofdzakelijk drie wel zeer
uiteenlopende definities. Volgens de eerste gaat het om de produktie van goederen
en de prestatie van diensten met het doel winst te verwezenlijken en te maximaliseren
(kapitalistisch of neo-kapitalistisch model). De tweede definitie wil dat de economie
door een planmatig beleid de materiële middelen ter beschikking stelt voor de uitbouw
van een collectivistische maatschappij en een daaraan beantwoordend mensentype
(communistisch model). De derde bepaalt economie als de produktie van goederen
en diensten om een optimale en maximale behoeftenbevrediging te verwezenlijken
met behulp van steeds door schaarste gekenmerkte produktiefactoren: ze ziet zich
dan ook genoodzaakt prioriteiten vast te stellen (model van de behoeftenbevrediging).
Het eerste model houdt het bij de volkomen vrije markteconomie; het tweede opteert
voor een planeconomie; het derde maakt de beste kans in het kader van een sociale
markteconomie. De eerste twee modellen zijn op wereldschaal ruim voorhanden.
Over het derde bestaat nog veel onduidelijkheid, te meer daar het zich aandient als
een alternatief t.o.v. de strakke tegenstelling tussen beide andere.
Wat zijn immers behoeften? Tot nog toe heeft de economie zich haast uitsluitend
bekommerd om materiële behoeften. Die dienen evenwel nog gesplitst te worden in
basisbehoeften als voedsel, drinkwater, kleding en huisvesting enerzijds, de luxe-,
prestige- of statusbehoeften anderzijds, welke de facto andere doeleinden dienen dan
de materiële beveiliging van het leven. Maar even belangrijk zijn de niet-materiële
behoeften als nood aan waarheid, schoonheid, goedheid, vrijheid, erkenning, liefde,
kennis en cultuur - naast gelding, macht en status. Waar de dieren hun behoeften
instinctmatig regelen, wordt de mens als ethisch cultuurwezen verondersteld zijn
behoeften zelf te ordenen. Gebeurt dat niet, dan kan de drang naar voedsel, bezit,
macht, genot of status alsmaar eenzijdiger doorgedreven worden met alle kwade
gevolgen vandien voor de mens in kwestie én voor de anderen. Menswaardige
behoeftenbevrediging moet steeds de héle mens en de totaliteit van de mensen op
het oog hebben. De historische evolutie van de economie verliep echter tot nog toe
heel anders, door de eenzijdig opgevoerde produktie van materiële goederen, die
heel winstgevend waren voor de industrie en die het materiële levenscomfort, inder-
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daad, in enkele generaties tijd, steil de hoogte ingedreven hebben. Die ontwikkeling
bracht echter ook vele ongewenste neveneffecten met zich, waarvan de gevolgen
zich onrustwekkend beginnen op te stapelen. Voor de andere behoeften had men tijd
noch aandacht: de strijd voor de middelen deed het zicht op de doeleinden vervagen.
Zo zijn er zich dan, in de hedendaagse economie, een aantal verschuivingen
gelijktijdig aan het voltrekken. Er worden steeds meer vragen gesteld aan de
verspillende wegwerpcultuur en er groeit opnieuw belangstelling voor duurzamere
produkten. De dienstensector nam zo'n uitbreiding dat men van een tertiaire economie
en zelfs al van een quartaire post-industriële maatschappij gewaagt. De automatisering
viert hoogtij, geleid door een zich razendsnel ontwikkelende technologie en
technocratie, die reeds hun vangarmen uitstrekken naar de organisatie van de
samenleving zelf. Ook de produktiefactoren zijn talrijker geworden dan vroeger:
hiertoe behoren niet enkel meer kapitaal, arbeid, bodem en grondstoffen, maar
eveneens en in steeds belangrijker mate, technische uitrusting, wetenschappelijk
onderzoek en organisatie. Sommige van die factoren worden schaars, andere uiterst
duur.
Hierbij komt nog dat de feitelijke organisatie en evolutie van de economie bijna
chaotische diversiteiten vertoont: er zijn enorme verschillen van streek tot streek,
van sector tot sector; er is de kloof tussen klein- en grootschaligheid; er zijn de soms
vlak naast elkaar bestaande zeer uiteenlopende ontwikkelingsniveaus zoals vliegvelden
en autowegen in oerwouden waar mensen nog in het steentijdperk leven. Dit alles
gaat gepaard met enorme verschillen in sociale, culturele, religieuze, politieke,
ideologische en aardrijkskundige achtergronden. Bovendien doorkruisen de
verschillende omkaderingsniveaus elkaar telkens weer anders in een verstrengeling
gaande van lokale tot en met supranationale schakels. Al deze economische niveaus
zijn onderling in een voortdurende strijd verwikkeld, gekenmerkt door felle
agressiviteit en ongenadigheid, die mee verklaren waarom zo weinig aandacht wordt
opgebracht voor de sociale kosten en baten in de economische planning en evaluatie.
Met als gevolg: de verloedering van het leefmilieu, de talrijke ‘vergeten’ sectoren
van het echte welzijn, de desintegratie van menselijke culturen.

Ethiek, recht en christelijke inspiratie
Niet alleen de economie, maar ook het begrip ethiek heeft heden veel uiteenlopende
betekenissen. Ethiek werkt immers niet, zoals de wetenschappen, volgens aanwijsbare
oorzaken en gevolgen. Zij spoort veeleer
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de doeleinden op en de middelen om die te verwezenlijken: ethiek wordt niet
uitgedrukt in indicatieven die zeggen hoe iets is, maar in imperatieven of oproepen
aangaande datgene wat moet. De fundamentele ethische eis ‘het goede moet gedaan
en het kwade vermeden worden’ maakt wel aanspraak op absolute geldigheid en
universele toepasbaarhied. Maar zodra men deze fundamentele ethische eis gaat
verbijzonderen lopen de voorkeuren sterk uiteen, zonder dat in onze pluralistische
wereld één stem definitief de bovenhand krijgt. Ethiek kan in die situatie slechts
gedijen in een eerlijk nagestreefde dialoog. Blijkbaar wordt men het makkelijker
eens over de negatieve feitelijkheden, over het kwaad dat dient bestreden te worden,
dan over de positieve en creatieve ethische opdrachten. Velen gaan akkoord om
bepaalde toestanden, structuren of daden aan te klagen als manifest mensonwaardig.
Veel moeilijker wordt het, eensgezindheid te bereiken over het wenselijk en haalbaar
alternatief. Dit geldt zowel op economisch als op alle andere vlakken.
In dit opzicht kan het recht een onmisbare steun voor de ethiek betekenen. Wetten
die volgens democratische geplogendheden tot stand gekomen zijn, hebben tot doel
een aanvaard minimum aan menselijkheid en zedelijkheid te doen handhaven, als
een afbakening te fungeren onder dewelke men in geen geval mag terugvallen. In
tegenstelling met de ethiek is het recht zéér precies, en bovendien afdwingbaar. Het
is met sancties uitgerust, zodat de gemeenschap zichzelf voldoende kan beschermen
tegen een langzaam terugzinken in de barbarij. In onze huidige wereld treft men
echter slechts een twintigtal staten aan waar het recht nagenoeg op deze democratische
wijze gehandhaafd wordt...
Hoe zit het met de inhoudelijke opvulling van de ethische eisen vanuit christelijke
principes of standpunten? Ook die concretisering kan niet zo maar van het evangelie
of kerkelijke standpunten afgelezen worden. Het evangelie geldt terecht als een soort
grondwet van het christen-zijn, maar die dan toch verpakt is in de taal en de
voorstellingswereld van een vreemde cultuur van tweeduizend jaar geleden. Kerkelijke
uitspraken zijn onvermijdelijk algemeen en dus te vaag voor de concrete, menselijke
en maatschappelijke context waarin de gewetensvragen gesteld worden. Bovendien
kunnen zelfs in de katholieke kerk weinig uitspraken als ‘onfeilbaar’ gelden. Ethiek
is tenslotte een universeel menselijk gegeven en niet het voorbehouden domein van
christenen noch van welke andere levensbeschouwing ook.
Natuurlijk kan en mag het christendom een fundamentele inspiratie, motivering
en stimulans geven aan de ethische roeping. Een mogelijke summiere omschrijving
daarvan, kan luiden als volgt: in de christelijke visie
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heeft elke mens een absolute waarde en waardigheid door Gods schepping en Gods
bijzondere roeping in Jezus Christus. Die roeping betreft een uiteindelijk
‘eschatologisch’ heil, dat werkelijk hier op aarde aanvangt en voorbereid wordt zowel
op het strikt persoonlijke als op het maatschappelijke vlak. Gedragen door de ‘gaven’
van geloof, hoop en liefde, heeft de christen niet alleen plichten ten aanzien van de
individuele ‘naaste’, maar ook tegenover de wereld en haar structuren, die zoveel
ten kwade of ten goede kunnen bewerken voor de vervulling van Gods plan met de
hele mensheid.

De ethische utopie
Het komt de economen niet toe het ideale samenlevingsmodel voor de mensheid op
wereldschaal te ontwerpen noch op te leggen, mede omdat zo'n model naast de
economische ook heel wat andere factoren omvat. De ethiek echter kan er niet onderuit
‘creatieve’ utopieën te ontwerpen, die als referentiepunt, aantrekkingspool en criterium
van een rechtvaardige economische wereldorde kunnen fungeren. Il wil hier even
schetsen hoe zo een, op het economische toegespitst, richtmodel er zou kunnen
uitzien. Het uitgangspunt luidt: het geheel van de rijkdommen, bekwaamheden en
infrastructuren van de wereld dient ter beschikking te staan van de hele
wereldbevolking en wel zo evenwichtig verdeeld, dat elke mens zijn onvervreemdbaar
recht op leven - en op een menswaardig leven - kan laten gelden1. De bestaande
rijkdommen volstaan om aan die eis te voldoen. Daaruit volgt als absolute prioriteit
voor een nieuwe wereldorde dat in de vitale basisbehoeften van alle mensen wordt
voorzien, waar ze zich ook bevinden: in de armste ontwikkelingslanden of onder de
marginale groepen van de welvaartsstaten. Naar het individuele vlak vertaald heet
dit: elke mens heeft het recht en de plicht naar vermogen en begaafdheid mee te
werken aan de eigen lotsverbetering en die van zijn medemensen. Daarop steunt het
recht op - en de plicht tot - arbeid, die zo ‘rechtvaardig’ gehonoreerd dient te worden
dat de mens daardoor zowel zijn onmiddellijke behoeften kan bevredigen als een
(bescheiden) persoonlijk en familiaal vermogen opbouwen, dat hem een relatief
zorgenvrij en menswaardig bestaan met de zijnen waarborgt.
Vanzelfsprekend dienen aangepaste structuren in het leven geroepen te worden,
om van het hooggestemde ideaal iets terecht te brengen. Op het

1

Cfr. V. Cosmao, De universele bestemming van de goederen, in Streven, maart 1978, pp.
483-488.
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niveau van de organisatie van de arbeid in de ondernemingen behelzen die o.m.: een
grote variëteit van ondernemingen zowel qua functie als qua omvang; ruime inspraak
en mede-verantwoordelijkheid van alle betrokkenen; een gedifferentieerd gebruik
van de ‘winsten’, ten dele voor de vernieuwing en de expansie van de bedrijven zelf,
ten dele voor uitkering aan de werknemers, ten dele voor de financiering van de
sociale verantwoordelijkheid en de sociale kosten van de onderneming.
Uit de eerbied voor de menselijke persoon in het hele proces vloeien een aantal
consequenties voort. De arbeidsvoorwaarden dienen zo menselijk mogelijk gemaakt
te worden: taakverrijking en zinvolle arbeid worden gestimuleerd, zwaar, gevaarlijk
en vuil werk zoveel mogelijk door mechanisatie en automatisering verlicht of
uitgeschakeld. De overheid en onafhankelijke consumentenbonden zien erop toe,
samen met de producenten, dat degelijke, veilige en gezonde produkten tegen een
verantwoorde prijs aangeboden worden. De reclame geeft werkelijk nuttige informatie
over reële kwaliteiten en de handel respecteert de regels van de eerlijke mededinging.
Op het vlak van de gedeelde verantwoordelijkheid valt er heel wat aan te stippen.
Vakbonden en werkgevers overleggen loyaal om de respectieve belangen billijk te
behartigen zonder de rechtmatige sociale noch economische verwachtingen geweld
aan te doen. De overheid voert een gedifferentieerd beleid: in talrijke economische
sectoren rekent zij op een dynamisch en creatief privé-initiatief en neemt, ten dienste
van het algemeen welzijn, die taken op zich welke sociaal nuttig of noodzakelijk
doch economisch niet rendabel zijn. Voor die taken beschikt de overheid over
belastingen die eerlijk gespreid worden over alle categorieën van
burgers-met-inkomen. Dat veronderstelt op zijn beurt dat de overheid internationaal
bindende afspraken maakt, waardoor kapitaalvlucht en belastingontduiking beteugeld
kunnen worden, maar eveneens dat ze haar ingrijpen rechtvaardigt door een
zorgvuldig, efficiënt en zuinig beheer van haar budgetten.
En zijn tenslotte internationale akkoorden nodig die onder toezicht van
supranationale gezagsinstanties ervoor zorgen dat niet het recht van de sterkste blijft
zegevieren: dat met name reële kansen geboden worden aan alle staten, vooral aan
de armste ontwikkelingslanden, om hun inwoners een menswaardig bestaan te
verzekeren, in overeenstemming met hun eigen waarden en cultuur. Wat concreter
uitgedrukt behelst dit o.m.: dat werk gemaakt wordt van de stabilisering van
grondstoffenprijzen en -verdeling; dat de monetaire stabiliteit verzekerd en
muntspeculaties ontmoedigd worden; dat de internationale handel door eerlijke
verdragen
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tussen gelijkberechtigde partners geregeld wordt; dat het vrije verkeer van personen
en goederen over de hele wereld gewaarborgd wordt; dat de algemene ontwapening
bespoedigd wordt om met de enorme vrijgekomen bedragen een reeks
urgentieprogramma's op ontwikkelingsgebied op het getouw te zetten; dat een
supranationaal recht met bindende sancties tot stand komt, waaraan geleidelijk
belangrijke domeinen van de nationale soevereiniteit worden overgedragen; dat de
verscheidenheid van ideologieën, levensbeschouwingen en politieke systemen zich
niet langer uit in gewapende conflicten of koude oorlog, maar in een gezonde,
economische, culturele en sociale wedijver, waarin men de degelijkheid van het eigen
systeem bewijst met feiten en niet met slogans, verdachtmaking of geweld.
De lezer zal wellicht van mening verschillen over tal van onderdelen van deze
utopie. Dat is een gezonde reactie: de barensweeën van een nieuwe wereld zullen
nog veel tijd, oneindig veel dialoog en bijsturing van de modellen vergen.
Intussen is het toch ook zo dat de wereldburgers makkelijk over alle vitale kwesties
geconsulteerd kunnen worden, dank zij de enorme mogelijkheden van de informatica,
op voorwaarde althans dat die niet als een geheim wapen tegen de burgers maar als
een efficiënt middel tot veelvuldige inspraak en medezeggenschap gehanteerd wordt.
Wij blijven er echter bij dat de hier voorgestelde utopie in grote lijnen de
verwachtingen weergeeft van een alsmaar aanzienlijker deel van de wereldbevolking.
Waar het op aankomt is: de papieren utopie om te zetten in een vaste en massale wil
om werk te maken van de vele onderdelen die zij bevat. De bestaande kloof tussen
utopisch model en realiteit zal wel iedereen duidelijk zijn.

(On-)haalbaarheid van de utopie
Het wezen van de ethiek bestaat erin oproep te zijn: de realisatie van haar objectieven
kan niet afgedwongen worden maar slechts aanbevolen aan de vrije
verantwoordelijkheid van iedereen. Men kan de waarde van de creatieve utopieën
betwijfelen of zelfs radicaal afwijzen. Een dynamische ethiek zal evenwel altijd
doelstellingen - ook radicale - zien te formuleren: zij kan er zich niet aan onttrekken
telkens opnieuw het ethisch optimum te omschrijven in de vorm van een utopie.
Utopie, wel te verstaan, in de huidige betekenis van het woord: niet een fantastische
en irreële hersenschim maar een daadwerkelijk na te streven optimum van menselijke
en sociale volkomenheid. Zo'n utopie is noodzakelijk omdat er
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uiteindelijk geen werkelijk geldige alternatieven bestaan. Wat meer is, dergelijke
utopieën hebben al vaker hun deugdelijkheid bewezen. De geschiedenis was al talloze
malen getuige van strevingen die door de meeste tijdgenoten als volkomen irreële
dagdromerijen verworpen werden of bespottelijk gemaakt, en waarvan toch heel wat
reeds verwezenlijkt is. Vermelden wij bij wijze van voorbeeld: de bijna volledige
uitschakeling van eertijds geduchte epidemieën en de geleidelijke overwinning op
honger en ziekte in grote gebieden van de wereld; de afschaffing van de slavernij
en/of van de doodstraf in vele landen; de vermindering van de arbeidsduur en de
verwezenlijking van een vrij hoog welvaartspeil, althans in de industrielanden; de
ondenkbaarheid van een oorlog tussen staten die veertig jaar geleden nog een
wereldoorlog konden ontketenen; het ondanks alle fouten en gebreken toch vrij
behoorlijk niveau van democratie in een aantal landen; de dekolonisatie; de nog
gebrekkige maar toch reeds in kiem aanwezige internationale en wereldstructuren
op economisch, politiek en juridisch vlak...
Wie echter doel zegt, dient het ook over de middelen te hebben. Die middelen
moeten zelf ethisch verantwoord zijn, zoniet vervalt men haast onmiddellijk in het
machiavellisme van het doel dat alle middelen heiligt. Het eerste en fundamenteelste
‘middel’ waarop de ethiek een beroep doet is: de leidraad van het persoonlijke geweten
van alle ethische subjecten, d.i. van alle mensen zonder onderscheid die hun mens-zijn
niet willen verloochenen. Het geweten is echter allerminst een onveranderlijk
natuurgegeven: het dient terdege geïnformeerd, gecultiveerd en gevormd te worden.
Dat is nog veel noodzakelijker geworden in een complexe samenleving als de onze,
waar de persoonlijke verantwoordelijkheid van steeds talrijkere mensen alsmaar
groter wordt. Wat ons punt betreft, de verhouding tussen ethiek en economie, moet
bijgevolg een verantwoorde gewetensvorming aansluiten bij een grondig inzicht in
de aard en de mechanismen van het economisch gebeuren. Vooral zij die op welke
wijze ook daarin een belangrijke plaats innemen - als bedrijfsleider, manager,
vakbondsleider, politicus of administrator - zullen naast een steeds veeleisender
theoretische, praktisch-technische en juridische opleiding een grondige deontologische
vorming moeten doormaken.
Economie behoort echter niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats tot de sfeer
van de zogeheten korte (interpersoonlijke) maar tot die van de lange relaties: het
gaat er om de institutionele en maatschappelijke dimensies van de macro-economie.
Een rechtvaardige(r) economie is ondenkbaar in een politieke en maatschappelijke
jungle. Dat fundamentele besef heeft tot
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twee zeer uiteenlopende reacties geleid, die wij hier kort zullen behandelen.

Revolutie of reformisme
Vooral sinds het einde van de jaren zestig, toen de nog prille droom van een vrij
moeiteloze en constante groei van economie en welvaart aan het stokken ging, zijn
tal van radicale theorieën, ideologieën of gewoon slogans opgedoken, die het
heersende economische bestel met wortel en al willen uitroeien, om het te vervangen
door een gloednieuw model of een verbeterde versie van neo-marxistische makelij,
waaruit als bij toverslag alle fouten en misdaden van het huidig wanbeleid zouden
verzwonden zijn. In het Westen waren die radicale ideologieën vooral het werk van
intellectuelen, die nooit echt aansluiting vonden bij de massa van arbeiders in wier
naam zij beweerden te spreken. Gefrusteerd hebben zij zich dan teruggetrokken in
eindeloze debatten en wederzijdse excommunicaties tussen splintergroepen, of zijn
tenslotte tot de actie overgegaan in een niets ontziend terrorisme. In de Derde Wereld
zijn eveneens radicale geluiden te horen: zij gaan uit van klassieke, marxistische
bewegingen óf gewoon van mensen die de situatie van onrecht en verdrukking aan
den lijve ervaarden en de spreekbuis werden van alle onterfden. De verdrukten in de
hele wereld kijken met hoop en verwachting uit naar geloofwaardige modellen van
een rechtvaardiger maatschappij die dank zij de revolutie op dreef zou geraken. Het
blijft echter zeer moeilijk historisch geloofwaardige verwezenlijkingen van die droom
aan te wijzen. Al te veel revoluties bleken (onvermijdelijk?) hun eigen kinderen te
verslinden. En de vraag is of ze kunnen ontkomen aan de drang naar autoritarisme
en puritanisme die vrij vlug in een nieuwe dictatuur ontaardt welke soms erger is
dan de tirannie die men ten val wou brengen.
De andere weg is die van de geleidelijke hervorming, de ‘piecemeal engineering’
(Popper), het dagelijks geduldig timmeren aan de weg. Die methode heeft niets van
het fascinerende en spectaculaire van de revolutionaire bewegingen. Zij vergt
bovendien een lange adem en een nooit aflatende inzet van talloze mensen om iets
toonbaars te kunnen verwezenlijken. Door de radicalen resoluut verworpen, vermijdt
deze weg de katastrofale ontladingen of de gevaarlijke leegte die bij het mislukken
van een revolutie plegen voor te komen. Tegelijk kan deze weg slechts geloofwaardig
overkomen wanneer al die inspanningen gedragen worden door een voldoende ruime
visie. Wij hebben de stellige indruk dat alsmaar meer mensen er zich van bewust
worden dat deze weg op lange termijn mis-
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schien toch de vruchtbaarste is, dat steeds meer mensen bereid gevonden worden die
lange tocht te beginnen en vol te houden, omdat de sinds lang aangekondigde
revolutionaire alternatieven niet zo overtuigend overkomen.
Daarmee is echter lang nog niet alles gezegd. Hoe noodzakelijk ook een grootse
visie en een verheffende utopie mogen zijn, en hoe belangrijk ook de kritische keuze
is van de middelen op halflange en lange termijn, wanneer het daarbij blijft zal men
die mooie constructies ervaren als twijfelachtige maneuvers om de onmiddellijke
noden uit de weg te gaan in naam van vage en niet-operationele toekomstdromen.
Een ruime toekomstvisie, verbonden met een kritische evaluatie van de wegen en
middelen, is slechts één kant van de medaille. De keerzijde heet: de vele vormen en
dimensies van heersend onrecht, verdrukking, uitbuiting en schrijnende ongelijkheid
in de wereld. Mensen, groepen en volkeren die daar het slachtoffer van zijn, kunnen
niet gepaaid worden met een eschatologische of millenaristische utopie, die hun zegt
dat het er in het hiernamaals of over een paar eeuwen wel veel beter zal aan toegaan.
Revoluties kunnen in de meeste gevallen een twijfelachtige of hoogst riskante weg
tot lotsverbetering zijn: voor wie geen keuze heeft zijn ze de laatste hoop van de
wanhopigen.

Prioriteiten
Naast het grootschalige werk op lange termijn is er de nog dringender taak de
belangrijkste prioriteiten op korte termijn op te sporen en te behartigen om zonder
verder talmen de ergste vormen van onrecht en ongelijkheid uit de wereld te helpen.
De rapporten van de Club van Rome waren één voorbeeld van dergelijke
alarmsignalen: vooral het RIO-rapport2, dat onder de coördinatie van Prof. Jan
Tinbergen tot stand kwam heeft duidelijk zo'n reeks prioriteiten aangewezen. Ze
betreffen de internationale monetaire orde, de inkomensherverdeling en
ontwikkelingsfinanciering, de voedselproduktie, de industrialisatie, handel en
internationale arbeidsverdeling3, de energie, de ertsen en mineralen, het
wetenschappelijk onderzoek en de technologische ontwik-

2
3

J. Tinbergen (coörd.) en A.J. Dolman (red.), Naar een rechtvaardiger internationale orde,
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976, 356 pp.
Cfr. R. Van Straelen, De uitdaging van de nieuwe internationale arbeidsverdeling, in Streven,
februari 1978, pp. 411-420.
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keling; de transnationale ondernemingen, het menselijk leefmilieu, de
bewapeningsbeperkingen en het oceaanbeheer.
Deze en dergelijke rapporten hebben heel wat stof doen opwaaien en zullen nog
wel lange tijd aanleiding geven tot soms heftige discussies over doelstellingen, inhoud
en strategie. Daarop kan ik hier niet ingaan. Belangrijk is in alle geval dat die studies
verschijnen en de discussie en bewustwording stimuleren. De zaak waar het om gaat
is die aandacht dubbel en dik waard.
Naast de doelstellingen en strategieën die op wereldschaal absolute prioriteiten
verdienen, zijn er de even dringende en levensgrote prioriteiten op het kleinschalige(r)
vlak. Het economisch leven speelt zich nu eenmaal concreet af in de ondernemingen:
produktie-ondernemingen in landbouw en industrie, handelsondernemingen, rederijen,
transportbedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en de rest van de zich alsmaar
uitbreidende dienstensector. Over de hele wereld is het nog steeds zo dat het grootste
deel van de werknemers in de kleine en middelgrote bedrijven, de KMO's arbeiden.
Blikvangers zijn evenwel de mammoetbedrijven en vooral de zogeheten multinationale
of transnationale ondernemingen met hun verticale en horizontale vertakkingen en
filialen over de hele planeet.
De ethische bezinning op de onderneming-in-deze-tijd draait eveneens op volle
toeren. Zij betreft het statuut, de organisatie en de strategie, de wetgeving en de
‘erecodes’; de ethiek van het management, de arbeid, het personeelsbeleid, de public
relations, de werkgelegenheid, de afdankingen en de werkloosheid; de deontologie
van de produktie, de handelspraktijken, de reclame, de dienstverlening, de
concurrentie, de winst, de fiscaliteit, het loonbeleid, de steekpenningen en de corruptie;
de sociale verantwoordelijkheid en de sociale lasten van de onderneming, de
overheidsinmenging, de relatie tussen werkgevers en vakbonden, de
kapitaaltransacties; de groei, expansie en macht van de onderneming, de modaliteiten
van investering, vestiging, uitbreiding, omschakeling of sluiting; de
verantwoordelijkheid voor het leefmilieu; de relatie tussen de ondernemingen en de
opleiding in het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de technologie... Een
paar miljard mensen over de hele wereld brengen het beste deel van hun leven en
een groot deel van hun tijd door in grote en vooral kleine ondernemingen, waar àl
deze problemen de nuchtere, dagelijkse kost zijn.
De behandeling van al die onderwerpen zou boekdelen vergen. Boeken, rapporten
en artikels over deze problematiek zijn al ruim voorhanden: onze faculteiten van
economie gonzen van bedrijvigheid op al die ge-
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bieden, jammer genoeg vaak nog te fragmentair en te weinig interdisciplinair. Toch
pogen alsmaar talrijker colloquia en congressen de stukjes van de puzzel in elkaar
te passen. Ook de ondernemingen zelf worden zich steeds meer bewust van hun rol
en verantwoordelijkheid in dit proces.

‘Prioritaire’ prioriteiten
Omdat de opgegeven prioriteitenlijst zo - ontmoedigend - veel omvat en slechts op
langere termijn tastbare verbeteringen kan opleveren, heeft men daarenboven de
behoefte gevoeld aan een aparte lijst van absoluut dringende prioriteiten. Ook deze
lijst omvat veel meer dan het louter economische, waartoe wij ons hier zullen
beperken. In de opsomming daarvan willen wij kort vier prioriteiten behandelen, al
naargelang zij zich situeren op het vlak van de hele wereldeconomie, van de
ontwikkelingslanden, van de Oost-West betrekkingen en van de Westerse wereld.
Op wereldschaal is er het nog steeds prangende probleem van de
voedselvoorziening. Om nieuwe voedselrampen te voorkomen dienen
buffervoorraden, vooral van granen, aangelegd te worden: een dure aangelegenheid
die slechts door de samenwerking van de rijkste landen tot een goed einde gebracht
kan worden. Met alle macht moet de landbouwontwikkeling gestimuleerd worden,
vooral dan de landbouw voor eigen gebruik in de ontwikkelingslanden zelf. Nieuwe
voedselbronnen dienen aangeboord, eenvoudige bouwtechnieken verbeterd en ruim
verspreid te worden. Ongeveer hetzelfde geldt voor bepaalde grondstoffen en zeker
voor de energiebevoorrading, althans zolang er geen werkelijk aanvaardbare
alternatieven voor de energievoorziening bestaan. De internationale produktie en
handel zijn aan een grondige herziening toe. Op Unctad V pleitte Prof. Mark Eyskens,
de Belgische minister voor ontwikkelingssamenwerking, voor een internationaal
model van solidaire groei, dat hem de enig mogelijke uitweg leek te zijn. De vraag
is of dat model tijdig genoeg door voldoende regeringen aanvaard zal worden. Ook
de gestadige groei van de wereldbevolking stelt hachelijke problemen: het in de hand
houden van deze groei op een tegelijk ethisch verantwoorde en menswaardige wijze
is één van de zwaarste dilemma's van deze tijd.
Wat de ontwikkelingslanden betreft groeit het besef dat de voorziening in de
basisbehoeften van de gehele bevolking een andere aanpak veronderstelt: absolute
voorrang verdienen kleinschaligheid en zachte technologie. Dat betekent niet dat de
industrialisatie niet eveneens moet doorgaan,
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maar dan wel op een andere leest geschoeid4. De wereld dient nog veel meer druk
uit te oefenen op dictatoriale, koloniale of neo-koloniale regimes en hun corrupte
‘elites’. Dat kan gebeuren door middel van de communicatie-media, diplomatieke
of economische druk. De alfabetisatie-, vormings- en bewustmakingsprogramma's
moeten opgevoerd en uitgebreid worden tegelijk met de oprichting van talrijke vormen
van onderlinge samenwerking. De oprichting van vakbonden en democratische
politieke partijen dient aangemoedigd en gesteund te worden.
In de Oost-West relaties dienen alle liberaliseringspogingen gesteund te worden,
en moet vooral het vertrouwen geleidelijk de plaats innemen van de mentaliteit van
de koude oorlog. Dat moet wederzijdse ontwapening in een versneld tempo
bevorderen, waardoor de enorme vrijgekomen energie, in onderling overleg, besteed
kan worden aan veel grotere nationale en internationale ontwikkelingsprogramma's.
Het Westen tenslotte heeft dringend behoefte aan een nieuw bewustzijn en een
nieuwe levensstijl, op grond van een realistische evaluatie van zijn veranderde situatie
in de wereld. Onze lang gekoesterde idealen van overheersing dienen plaats te maken
voor die van universeel welzijn, die aan het méér zijn van alle mensen hogere waarde
toekennen dan aan het méér hebben van sommigen. Politiek, syndicaal en juridisch
Europa moet met meer krachtdadigheid doorgedreven worden dan de tot nog toe
gekende, broze economische probeersels. Het Westen zou echt werk moeten maken
van de omschakeling van een groot gedeelte van zijn wapenproduktie en -handel
naar vredelievende initiatieven. Het zou zijn enorme intellectuele, institutionele en
technologische mogelijkheden moeten gebruiken om zowat het laboratorium van de
wereld te worden, waar een menselijker toekomst niet alleen gedacht maar ook getest
wordt om de bevindingen daarvan aan anderen mee te delen. Vooral voor West-Europa
is het de hoogste tijd dat het zich weet los te maken van de steriele nostalgie naar
het verleden, om zich, voor het te laat is, op de toekomst in te stellen.

En de christenen?
Welke taak is hier voor de christenen weggelegd? Laten wij vooreerst opmerken dat
een aantal kerkleden, de laatste decennia, blijk hebben

4

Over de kwestie al dan niet verdere én concurrerende industrialisatie in de
ontwikkelingslanden cfr. H. Buelens, Disharmonische ontwikkelingseconomie:
vrijhandelsreflex of creatief antwoord? in Streven, januari 1978, pp. 305-317.
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gegeven van veel moed en uithoudingsvermogen in de strijd voor een rechtvaardiger
wereld. Tegelijk werd veel denk- en motiveringsarbeid verricht. Om bij de
roomskatholieke kerk te blijven: denken wij slechts aan de nieuwe geluiden van de
constitutie ‘Gaudium et Spes’ van Vaticanum II en van de encyclieken ‘Populorum
Progressio’ en ‘Pacem in Terris’, aan de Europabrief van de Belgische bisschoppen,
aan de commissie ‘Rechtvaardigheid en Vrede’, aan het ‘jaar van de
rechtvaardigheid’... Tal van theologen, filosofen, juristen, wetenschapsmensen,
economen, vakbondsverantwoordelijken, politici, werkgevers- en
werknemersorganisaties, naast of samen met vredes-, ontwikkelings- en
welzijnsorganisaties zijn onverpoosd aan het werk om, op dit keerpunt van de
geschiedenis, de uitdaging te beantwoorden op een constructieve en enigszins haalbare
wijze. Dat vele van die initiatieven niet op een unanieme instemming kunnen bogen
en vaak met kritische of sceptische reserve bejegend worden, betekent nog niet dat
zij overbodig zouden zijn. Het meest zorgwekkend is wellicht dat al die pogingen te
weinig de amorfe massa bereiken van de toch al erg geslonken groep ‘kerkelijken’.
Des te meer beroeren zij de naar bewust engagement strevende gelovigen. De vooral
op dit punt onzalige gevolgen van de verzuiling zijn aan het afbrokkelenen: over
kerkelijke en levensbeschouwelijke omheiningen heen worden in alle milieus handen
in elkaar geslagen door mensen die gevoelig zijn voor de drang naar bevrijding en
gerechtigheid die over de wereld waait.
Als men mij dan vraagt wat de specifieke bijdrage van christenen voor een
rechtvaardiger economich bestel zou kunnen zijn, dan ben ik geneigd aldus te
antwoorden: christenen kunnen helpen om de problematiek te doen uitstijgen boven
het louter materiële, louter revendicatieve of het louter moralisme; om de economie
terug te plaatsen in haar ware, volledige context; om de hele economie ten dienste
te helpen stellen van de mens die, geroepen tot heilsverbondenheid met God en de
gehele mensheid, ook de materiële goederen van deze wereld dient in te schakelen
als instrumenten voor het volledige aardse én eschatologische heil en tot verheerlijking
van Hem die wij christenen Schepper, Voorzienigheid en uiteindelijke Toekomst
noemen. Christenen kunnen helpen om zowel de ethiek als de economie op te tillen
tot op het niveau waar beide hun ultieme dimensie bereiken: de dienst aan God en
de wereld.
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Pasolini, de vrijbuiter
Sven-Claude Bettinger
Als filmregisseur is Pier Paolo Pasolini, hoe omstreden ook, een begrip geworden.
Als romanschrijver is hij al minder bekend en zijn poëzie wordt buiten Italië
nauwelijks gelezen. Als polemiserend journalist zou hij waarschijnlijk helemààl
onbekend zijn gebleven als zijn dag- en weekbladartikelen niet waren gebundeld
en gepubliceerd. Dat gebeurde nog kort voor hij in de nacht van 1 op 2 november
1975 werd vermoord. Onder de titel Scritti corsari (Aldo Garzanti Editore,
Milano) verschenen de stukken die hij schreef tussen 1973 en 18 februari 1975.
De sensatie die ze wekten, werkte nog na in de vertalingen: de Franse verscheen
in 1976 bij Flammarion (Ecrits corsaires), de Duitse in 1979 bij Wagenbach
(Freibeuterschriften).
Uiteraard vinden deze ‘geschriften van een vrijbuiter’ meestal een aanleiding in
actuele gebeurtenissen, maar om verschillende redenen zijn ze eigenlijk verbluffend.
In de eerste plaats hebben ze vandaag nog helemaal niets aan actualiteit ingeboet;
zelden kan een journalist zich erop beroemen zo duidelijk en omvattend fundamentele
maatschappelijke problemen vooruitgezien en geanalyseerd te hebben. Vervolgens
werpen ze een licht op Pasolini's persoon, zijn denken en voelen. De eerste indruk
bij het lezen, als zou het telkens slechts om een beperkt thema handelen dat in tamelijk
oninteressante variaties wordt uitgewerkt, is bedrieglijk: stuk na stuk geeft de auteur
iets meer van zijn eigen ik prijs, gunt hij ons een blik in zijn verborgen innerlijk
leven. Tenslotte zijn stijl en vormgeving fascinerend. Pasolini is haarscherp in zijn
formuleringen, pregnant en ondubbelzinnig. Zijn betoog is steeds streng logisch
opgebouwd. Tegelijk merkt men de totale inzet van zijn persoon, die achter de verbale
nuchterheid nauwelijks de menselijke bewogenheid kan verbergen. Vaak lijkt het de
kreet van een gekwelde: de noden van de tijd wordt hij aan zijn eigen lichaam gewaar,
ervaart hij fysisch, ‘in mijn lichaam’.
Pasolini die de enen niet vergeven dat hij communist werd en die anderen verwijten
dat hij katholiek bleef, was een groot moralist, een van de onverschrokken en oprechte
‘clercs’ in de betekenis die Julien Benda daaraan gaf. Zijn engagement was voor
hem bittere ernst. Het kostte hem
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sympathie en vrienden. Maar hij wist, vooral ook voor en tegenover zichzelf, zijn
geloofwaardigheid te bewaren. ‘Ik wéét, al heb ik geen bewijzen. Ik wéét, omdat ik
een intellectueel ben, een schrijver die zich inspant om alles wat gebeurt te volgen,
zich op de hoogte te houden van wat daarover geschreven wordt, zich tracht bewust
te worden van wat niet geweten wil zijn en daarom wordt verzwegen; die zelfs tussen
zeer uiteenlopende feiten verbanden legt, die de losse stukken en fragmenten van
een coherente politieke situatie samenbrengt en juist dààr opnieuw de logica herstelt
waar willekeur, waanzin en raadselachtigheid schijnen te heersen’.
Meer dan eens komt Pasolini op zijn denkprincipe terug, dat hij nauwgezet en
onverbiddelijk verdedigt: ‘De eerste taak van een intellectueel bestaat erin
onverschrokken en kritisch de feiten te onderzoeken... Tweede constatering: geen
geldig oordeel zonder gezond verstand en zonder betrokkenheid op de concrete feiten.
Anders leidt het oordeel tot fanatisme’. Op onze dagen, waarin vaste categorieën zo
graag door elkaar worden gegooid en vervagen en een streng formeel denken weinig
wordt gewaardeerd (denken we aan de intellectuele poespas van de zgn. gauchisten
of aan de krasse uitspraak van Roland Barthes in zijn inaugurale rede aan het collège
de France: ‘tout langage est fasciste’), is Pasolini's scherpte van begrip een
verademing.
De ‘Vrijbuitersgeschriften’ beginnen met een pamflet tegen lang haar en de
langharige jeugd. Op het eerste gezicht wel erg bevreemdend voor een linksradicale
intellectueel. Maar het wordt algauw duidelijk dat het voor Pasolini om een
problematiek gaat die sommige van haar uiterlijke verschijningsvormen ver overstijgt.
Lang haar en gebleekte jeans worden hier niet als symbool van protest gezien en
zeker niet als een waarmerk van vrijheid. Integendeel, ze zijn een teken van
onderwerping aan de dwang van de hedendaagse anonieme maatschappij waarin alle
streefdoelen van de machtigen op lange termijn gericht zijn op uniformiteit,
eendimensionaliteit en nivellering. Reclame en de krachten die erachter staan, hebben
meer bereikt dan men gewoonlijk aanneemt. Uit de Verenigde Staten geïmporteerd,
was het nieuwe uiterlijk aanvankelijk het kenmerk van een zwijgzame generatie (de
‘lost generation’, zeiden de Amerikanen) die weinig mee te delen had. Daarna werd
het typisch voor de ongehoord babbelzieke generatie van de jaren 1968/70, waarvan
het ziekelijk gepraat eigenlijk niet meer was dan een surrogaat van de revolutie. Heel
snel werd het duidelijk dat het minder op stringente uitspreken aankwam dan op nog
maar eens een origineel woordenepol, een fraai klinkende formulering of een
aanstekelijke toespraak.
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Beide generaties ontbreekt het in ruime mate aan existentiële ervaringen; hun eigen
persoonlijke zowel als hun collectieve culturele identiteit blijft vaag. Zij hebben
alleen maar showgevechten en schijndiscussies meegemaakt en zelfs die raakten hen
meestal niet eens direct maar bleven in een wazige verte. Schuldig aan deze ommekeer
in de tijdgeest is de televisie, die niet alleen alle ‘perifere’ maar ook alle ‘individuele
culturen’ heeft vernietigd. Tot in de taal toe werd een nieuwe gecentraliseerde norm
opgelegd: juist zijn anonimiteit versterkte de dwang tot aanpassing. Zo ontstond een
nieuw fascisme van ‘welstand en comfort’.
Misschien overdrijft Pasolini in zijn analyse, maar wat het uiteindelijke resultaat
betreft vergist hij zich niet. Het volstaat te letten op de snelheid waarmee, sinds het
begin van de industrialisering, wetenschap en techniek zich ontwikkelen, op de steeds
volmaakter wordende infra- en communicatiestructuren, op de toenemende mobiliteit,
op het steeds sneller verouderen van het nieuwe, op de praktische onmogelijkheid
om deze uiterst ingewikkelde en hooggespecialiseerde processen te begrijpen en te
controleren. Het zijn niet langer de politici die de meest ingrijpende en spectaculaire
beslissingen voor de maatschappij treffen, maar de technocraten van alle slag, de
specialisten, de sacrosancte deskundigen. De politici hebben het op erbarmelijke
wijze af laten weten en wat nog ontstellender is: dat deden ze ‘en pleine connaissance
de cause’. In de jaren vijftig eiste de atoomfysicus Teller, de ideologische tegenstander
van Robert Oppenheimer, voor de moderne wetenschappen onbeperkte vrijheid van
onderzoek: de verantwoordelijkheid voor het gebruik, niet-gebruik of misbruik van
de resultaten lag immers bij het volk en zijn vertegenwoordigers, de politici. Sindsdien
heeft de geschiedenis bewezen dat die politici, van Truman tot Nixon, niet alleen op
onverantwoorde wijze handelden maar ook niet in staat waren anders te handelen,
omdat zij geen kennis hadden van de details en geen waardecriteria.
Juist het Amerikaanse ‘voorbeeld’ past niet voor de Oude Wereld. De Verenigde
Staten hebben geen verleden, zij hebben in hun handelen geen last van een lange,
grote traditie. Maar dat betekent dan ook dat hun zucht naar een ‘morgen’ dat groter,
beter, mooier en nieuwer is dan alwat er tot nu toe geweest is, hun eigenlijke culturele
identiteit uitmaakt. De poging van Europa en Japan om zich aan dat principe aan te
passen, werd hun fataal. En nu is het praktisch onmogelijk op deze ontwikkeling
terug te komen. Niemand beter dan Pasolini heeft dit ingezien. Hij analyseert, stelt
vast, maar blijkt niet bij machte een creatief, echt revolutionair alternatief voor te
leggen. In dit opzicht ontgoochelen deze artikelen.
Toch was er misschien een instituut dat het afglijden van het Avondland
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naar de terreur van de consumptie, naar hedonisme en opportunistisch pragmatisme
had kunnen voorkomen: de katholieke kerk. Maar die heeft gezwegen en erger nog,
zij heeft deze ‘nieuwe wereld’ en deze ‘nieuwe mens’ geaccepteerd, in de waan dat
zij die wel zou kunnen beheersen als zij zich maar aan de tijdgeest aanpaste. Zo werd
zij een ‘schaduw van zichzelf’, ‘op diabolische wijze pragmatisch’, ‘anti-religieus’
en ‘onchristelijk’. Zij speelde altijd onder één hoedje met de machtigen, het doel
heiligde de middelen. Zij flirtte zowel met het fascisme als met de conservatieve
‘oude mannen’ van de wederopbouw na de oorlog. In Italië zorgde de massieve
propaganda van het Vaticaan bij de plattelandsbevolking en de kleinburgerij van de
Democrazia Cristiana voor gemakkelijke overwinningen. Zij meende de (Italiaanse)
televisie voor haar wagen te kunnen spannen. Maar op alle fronten heeft zij het spel
verloren. De ‘nieuwe machthebbers’ hebben de kerk niet meer nodig en schuiven
haar opzij. En de kerk staat machteloos, hoezeer zij ook denkt dat zij door haar
tv-propaganda nog invloed uitoefent. Het referendum van 12 mei 1974 over de
echtscheiding heeft alvast aangetoond dat zelfs in Italië de katholieke kerk niet langer
een ernstig te nemen maatschappelijke macht is. IJskoud noteert Pasolini: ‘De
“massacultuur” kan ook niet kerkelijk, moreel of patriottisch zijn. Zij hangt direct
samen met de consumptie en deze volgt eigen wetten, is ideologisch zelfgenoegzaam
en wordt aldus automatisch een macht die niet meer weet wat te beginnen met kerk,
vaderland, familie of andere zonderlinge verschijnselen’.
Hoe het zo ver kon komen, terwijl de kerk zich toch steeds meer als een morele
dan als een politieke macht zag, is Pasolini evenmin ontgaan: ‘De geschiedenis van
de kerk is een geschiedenis van macht en machtsmisbruik. Maar erger nog is het feit
dat het in de laatste eeuwen een geschiedenis van onwetendheid is geweest’. Zij heeft
steeds gepoogd zich aan de macht aan te passen en ondertussen geen oog gehad voor
ondergrondse, nauwelijks waarneembare maatschappelijke ontwikkelingen die meestal
in de marge van de evolutie plaatsvonden. Hierdoor heeft zij zich buiten de tijd
geplaatst en was ze niet meer bij machte voor de dringende problemen passende,
lenigende, vooruitziende oplossingen voor te stellen. In plaats daarvan riep zij in
elke ‘moeilijke situatie’ op tot ‘solidariteit van de christenen in gebed’, d.w.z. zij
wendde zich bewust af van de wereld en van de problemen waarin zij stelling had
moeten nemen.
Dat zich afkeren gebeurde dan nog met de verkeerde middelen: voor de tv en dus
voor iedereen zichbaar. Hoe pijnlijk de kerk aan invloed heeft ingeboet, laat Pasolini
zien met het nu al wel bekende maar altijd toch nog ontstellende voorbeeld van de
Jezus-jeans, waarvoor reclame gemaakt
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werd met een persiflage op het eerste gebod: ‘Gij zult geen andere jeans dragen
buiten mij’. (Andere voorbeelden: de reclame voor Levi's jeans met Michelangelo's
‘Schepping van Adam’ of de musical Jesus Christ, Superstar). Machteloos moet de
kerk dergelijke vernederingen aanzien, zij is er zelf verantwoordelijk voor omdat zij
bewust met de modetrends (van de moderne communicatiemedia en dus, besluit
Pasolini, van de commerce) mee wilde doen. We weten allemaal nog hoe geprobeerd
werd met pop-missen jongeren naar de kerk te lokken. En vandaag - Pasolini zou
woest zijn én vertwijfeld - schijnt de public-relations-bezetenheid van de kerk met
John Paul Superstar van Time en L'atleta di Dio van L'Europeo een hoogtepunt te
hebben bereikt. De schrijvers van reclameteksten kunnen zich de ogen wel uitwrijven.
Maar deze ‘moderne’ voorstelling van de hoogste vertegenwoordiger van de kerk,
in de swingende stijl van de tijd - jeugdig, nonchalant, energiek, fit, met het vleugje
‘grote wijde wereld’ van de Jet-set - staat in sterk contrast met de boodschap die hij
de wereld brengt - of mogelijk niet brengt, omdat hij rekening moet houden met de
eisen van de diplomatie. Hierdoor worden echter de morele pretenties van de kerk
op catastrofale wijze ondergraven. Zij blijft in gebreke zodra zij zich in een
onmogelijke dialectiek begeeft en van de ene kant maatstaven voor de realtiteit wil
geven om bepaalde feitelijke toestanden te veranderen (door haar moraal) en van de
andere kant zich aan de realiteit wil aanpassen (door haar Realpolitik, haar
diplomatieke spelletje - met het Oostblok, het Nabije Oosten, in Zuid-Oost-Azië en haar gedoe om bij de media in het gevlij te komen). In de woorden van Pasolini:
‘Het Vaticaan, dat zijn katholieken die vergeten hebben dat zij christen zijn. De vraag
is of “kerk” noodzakelijk met “Vaticaan” moet samenvallen’. Het antwoord is ‘neen’,
want ‘de cultuur van het Vaticaan kenmerkt zich hierdoor dat het haar aan elke echte
cultuur ontbreekt. Zij haat de werkelijke cultuur, omdat deze van nature vrij is,
anti-autoritair, steeds in evolutie, contradictorisch, collectief en ergerlijk...’.
Uit deze sociologische en antropologische analyse leidt Pasolini dan een
theologische en praktische eis af, die wel door alle ‘alternatieve’ katholieken zal
onderschreven worden: ‘Het is zeer duidelijk wat de kerk zou moeten doen om een
roemloze ondergang te ontlopen: zij zou in de oppositie moeten gaan en, om in de
oppositie te kunnen gaan, zichzelf verloochenen. Zij zou in de oppositie moeten gaan
tegen die macht die haar cynisch liet vallen en schaamteloos ernaar streeft haar tot
pure folklore te degraderen. De kerk zou zichzelf moeten verloochenen om die
gelovigen terug te winnen (of diegenen die een “nieuwe” behoefte aan geloof hebben)
die zich van haar afgekeerd hebben omdat zij juist dat was
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wat zij nog steeds is’. Met andere woorden eist Pasolini een radicale en revolutionaire,
een moreel geloofwaardige kerk die bij machte is de gedurfde brug te slaan tussen
evangelie en toekomst. Dat vereist echter een niets ontziende analyse van het heden.
Maar niets wijst in die richting. Juist nu grijpt de geïnstitutionaliseerde kerk terug
naar haar van oudsher overgeleverde bedreiging en haar ondoordachte
autoriteitsaanspraak, alsof zij het nog steeds niet doorhad dat deze wel werkten in
de Middeleeuwen, toen de kerk nog alle kennis en alle kennisoverdracht beheerste,
maar dat zij die competentie tenminste al enkele generaties lang helemaal niet meer
bezit.
De laatste artikelen handelen over een thema dat de kerk de grootste moeilijkheden
bezorgt: de seksuele moraal, die in de officiële leer nog steeds vanuit het
oudtestamentische en oerjoodse (overigens absoluut materialistische) standpunt van
de voortplantingsdwang om de soort in stand te houden (volgens Freud een oerdrift)
beschouw wordt, op een ogenblik dat de wereld toch al genoeg bevolkt is. Pasolini
toont zich ook hier een rustverstorend, scherpzinnig denker. Hij veroordeelt abortus
als principe (niet de individuele persoon die er uit noodzaak toe overgaat), maar eist
daarentegen meer en openlijker voorlichting over voorbehoedsmiddelen, over andere
seksuele praktijken, over een nieuwe, permissieve seksuele moraal die de ‘seksuele
eer’ respecteert. Dat betekent voor hem: breken met een hedendaagse obsessie - de
neurotische, hedonistische dwang tot seksuele consumptie - en een soort seksuele
democratie: ‘Tegenwoordig is de seksuele vrijheid van de meerderheid in
werkelijkheid conventioneel en dwangmatig, een sociale verplichting, een sociale
angst, een onvermijdelijk kenteken van de levenskwaliteit van de verbruiker’. Juist
die consumentenmentaliteit schept een gevaarlijke nieuwe norm: het paar, dat alle
mogelijke sociale bescherming krijgt, terwijl alwat ‘anders’ is, geïgnoreerd en
afgewezen wordt. Hiertegen gaat Pasolini, die uitkomt voor zijn homoseksualiteit,
heftig te keer: ‘Het hoogste ideologische antwoord van een homoseksueel op de
kruiperige en grimmige pogrom van de zogenaamde “normale” personen is de
zelfmoord van de homoseksuele figuur in Cocteau's Livre Blanc, die een einde aan
zijn leven maakt omdat hij begrepen heeft dat het voor een mens onverdraaglijk is
verdragen te worden’. Onverschrokken eist Pasolini ook hier de onverbloemde
erkenning van de reële feiten. Bedroefd en treurig neemt Pasolini afscheid van ‘L'Age
de Pain’, de tijd toen de mensen een hard, erbarmelijk en kwetsbaar, maar tegelijk
noodzakelijk, bewust en zinvol leven leidden dat hen opgewekt en vriendelijk maakte.
Die voorbije tijd was slechts uiterlijk rigide en preuts, want: ‘als in een maatschappij
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alles verboden is, is alles mogelijk; als in een maatschappij iets toegelaten is, dan is
alleen dat iets mogelijk’. Dan krijgen we, om een politiek cliché te gebruiken, een
maatschappij die, zoals Marcuse zei, gekarakteriseerd wordt door ‘repressieve
tolerantie’.
Ook in het gebruik dat hij maakt van zulke politieke etiketten is Pasolini
verbluffend. Hij hekelt het oude en het nieuwe fascisme, maar hij neemt ook de
nieuwe-rechtse jongeren in bescherming: ‘Want niemand van ons heeft ooit met hen
gepraat. Wij hebben ze maar direct als onvermijdelijke vertegenwoordigers van het
kwaad gedoodverfd, terwijl zij beslist niets anders waren dan jonge mensen van 18,
die nergens van op de hoogte waren en zich uit pure vertwijfeling hals over kop in
dit verschrikkelijke avontuur hebben gestort’.
De ironie of de tragiek van het noodlot heeft gewild dat een van hen, tegenover
wie Pasolini zo nadrukkelijk zijn eigen falen en dat van zijn tijdgenoten en
medestanders bekende, hem zou vermoorden. Pasolini had dat voorzien. In zijn
Geschriften van een vrijbuiter schrijft hij herhaaldelijk dat men hem zou lynchen,
hem die zo bescheiden bekent: ‘In mijn hele leven heb ik nooit geweld aangewend,
geen fysisch en geen moreel geweld. Dat wil niet zeggen dat ik fanatiek geijverd heb
voor geweldloosheid die, als ze een soort ideologische zelfcensuur wordt, op haar
beurt gewelddadig wordt. Mijn hele leven lang heb ik gewoonweg hierom geen
geweld gebruikt omdat ik me op mijn natuur of beter op mijn cultuur verlaten heb’.
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John Fowles
Ludo Abicht
Het eerste contact met het werk van de Engelse romancier John Fowles1 is
bevreemdend: de lezer wordt meegesleept in een boeiend en vlot geschreven
verhaal, gefascineerd door de merkwaardige, vaag mythische gestalten die overal
opduiken, en tegelijkertijd telkens opnieuw tot afstand en reflectie gedwongen.
Het einde van het verhaal sluit de intrige niet af, en je hebt het gevoel dat je,
net als na een toneelstuk van Brecht, zelf maar een oplossing voor de vele vragen
moet gaan zoeken. Fowles' romans en verhalen maken de gewone consumptie
onmogelijk en dwingen tot actieve deelname aan een onderneming waarvan de
omtrekken pas langzamerhand, roman na roman, duidelijk worden. Ondanks
de levendige verbeeldingskracht van zijn stijl wordt het gevoel steeds sterker
dat je hier met een uiterst bewust, filosofisch georiënteerd auteur te doen hebt,
die de zeldzame gave bezit zijn vraagstellingen niet als achtergrond, maar als
kern van zijn fictie te ontwikkelen.
Fowles schrijft geen ‘romans à thèse’; hij beschrijft romanfiguren die, niettegenstaande
al hun excentrieke en kleurrijke eigenschappen, dicht genoeg bij de realiteit staan
om al de tegenstellingen van hun tijd in hun eigen concrete ervaring te beleven. Zijn
strikt filosofische geschriften zijn daarom geen verklaringen van zijn romans, maar
een andere medium om dezelfde werkelijkheid meer systematisch te benaderen,
eerder een aan-

1

John Fowles, The Collector, London, 1963; The Magus, Boston and Toronto, 1965; The
Aristos, Boston and Toronto, 1964, 1968, 1970; The French Lieutenant's Woman, Boston
and Toronto, 1969; The Ebony Tower, London, 1974; The Magus (a revised version), 1977;
Daniel Martin, London, 1977.
William J. Palmer, The Fiction of John Fowles. Tradition, Art and the Loneliness of Selfhood,
U. of Minnesota Press, Columbia, 1974.
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vulling dan een abstracte samenvatting van zijn literair werk. Zowel in die filosofische
teksten als in zijn romans komen een aantal kernthema's en symbolen terug die zijn
werk tot nog toe schijnen te domineren: de opvoeding en zelf-opvoeding van de held,
van adolescent tot verantwoordelijk individu (in de zin van de grote ‘Bildungsromane’
van de 18e en 19e eeuw, maar dan zonder het geruststellende geloof in de Aufklärung),
de verwarrende rol van de Eros - van altruïstische liefde tot pornografie - in onze
cultuur, en de dialectiek van democratie en ontmenselijking. De verleiding om deze
grote thema's van onze tijd direct filosofisch aan te pakken, bijvoorbeeld in een
confrontatie met Piaget, Freud en Marx, ligt voor de hand, maar Fowles zegt van
zichzelf: ‘Ik ben eerst en vooral een dichter, en dan pas een wetenschapper. Dat is
een biografisch feit, geen aanbeveling.’ Daarom lijkt het aangebracht dat wij ook
ons onderzoek langs het literaire werk van deze auteur beginnen.

John Fowles, verzamelaar van verhalen
In een volmaakte wereld zou er geen plaats zijn voor auteurs (Daniel
Martin).
Al met zijn eerste roman, The Collector (1963), bewees Fowles dat hij een verteller
was, iemand die een spannend verhaal kon schrijven dat je om het verhaal zelf uitleest,
zonder naar symboliek of diepere achtergronden te gaan zoeken. De plot is uiterst
eenvoudig: Frederick Clegg, een doodgewone bediende en fanatieke
vlinderverzamelaar, komt op het idee de mooie en succesvolle academiestudente
Miranda te schaken en aan zijn verzameling toe te voegen. Zijn zorgvuldig en pedant
voorbereid plan lukt zonder al te veel moeite, en Miranda wordt in de kelder van een
afgelegen villa opgesloten en ‘bewaard’. Haar weigering om met zijn krankzinnig
plan mee te werken en haar ontvluchtingspogingen leiden tot een steeds intensere
conflictsituatie die, zoals stilaan verwacht wordt, eindigt met haar dood en zijn nieuwe
plannen voor het volgende slachtoffer. De hele roman is een aaneenschakeling van
twee monologen - Frederick en Miranda - over hun ervaringen en observaties, die
in toon en stijl totaal van elkaar verschillen. Onder de isolatie groeit het meisje echter
in zelfinzicht en wijsheid, terwijl de kidnapper-verzamelaar van het begin tot het
einde dezelfde blijft. Door dit dubbele vertelperspectief wordt het gevaar voor
goedkope en al te gemakkelijke sensatie vermeden en wordt de lezer gedwongen,
zich in de denk- en gevoelswereld van slachtoffer én pathologische folteraar in te
leven.
De reputatie van de pas ontdekte auteur werd drie jaar later bevestigd bij
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het verschijnen van The Magus (1966), tot nog toe zijn meest ambitieuze en
intrigerende werk. Intrigerend ook voor Fowles zelf, die elf jaar later, in 1977, een
nieuwe herziene uitgave ervan publiceert. In plot en stijl is The Magus bijna het
omgekeerde van The Collector; het is het allegorische, mysterieuze verhaal van de
belevenissen van een jonge Engelse leraar, Nicholas Urfe, op een Grieks eiland en
van zijn contacten met de ‘Magiër’ Maurice Conchis, een excentriek kunstverzamelaar
en self-made Renaissanceprins, die rond Nicholas een grandioos magisch
theaterspektakel opbouwt, een stuk waarin Urfe tegelijk toeschouwer en onwillig
deelnemer is. Het is een lange en caleidoscopische vertelling over zijn verhouding,
vroeger in Londen, met de Australische studente Alison, over de mythische
schoonheid van de Griekse landschappen, de herinneringen van Conchis aan de
verschrikkingen van de twee wereldoorlogen en de verschillende ‘proeven’ die de
protagonist moet doorstaan. Het einde is niet tragisch als in de eerste roman, maar
ook hier vinden we het patroon van de almachtige verzamelaar en de tot dieper inzicht
komende, grotendeels passieve held.
De hierop volgende roman, The French Lieutenant's Woman (1969), is een
merkwaardig geslaagde verweving van gedetailleerde historische documentatie en
fictie. Tijdens een bezoek in Lyme Regis leert de aristocraat en amateur-geoloog weer een verzamelaar - Charles Smithson de door iedereen geschuwde en
gebrandmerkte gouvernante Sarah Woodruff kennen - er werd gefluisterd dat ze ooit
een verhouding met een Franse luitenant zou gehad hebben -, en probeert hij haar
voor zich te winnen. Deze op zich banale liefdesgeschiedenis speelt zich af in de
tweede helft van de vorige eeuw, het Victoriaanse tijdperk, maar het verhaal wordt
bewust vanuit onze eigen tijd verteld. Voortdurend onderbreekt de auteur het
historische kader met commentaar op bijna alle aspecten van die periode, zodat men
het boek evengoed als een grondig wetenschappelijke studie zou kunnen genieten.
Die onderbrekingen zijn echter zo natuurlijk in het verhaal ingebouwd dat de lezer
geen ogenblik de belangstelling voor de liefdesroman verliest. Elk van de 61 korte
hoofdstukken wordt ingeleid door een citaat van zo verschillende ‘Victoriaanse’
auteurs als Darwin, Marx en de grote dichters en romanciers. Op het einde laat Fowles
de keuze tussen drie mogelijke ontknopingen, wat het moderne, bewust
vervreemdende karakter van dit werk nog eens onderstreept. Door en ondanks al het
historische materiaal is deze roman een uitnodiging tot een dialectisch begrijpen van
de eigen tijd en maatschappij.
De geplande titel voor de verhalenbundel The Ebony Tower (1974) was ‘variations’,
omdat hij hier in stijl en thematiek teruggrijpt op een aantal
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elementen uit zijn vroegere werk, vooral opvallend in het titelverhaal dat direct aan
The Magus herinnert, en ‘Poor Koko’, net zoals The Collector een verhaal over een
absurde en onmenselijke gevangenschap in een rustig Engels landhuis. Maar het zijn
meer dan literaire variaties op nu al bekende thema's; de hele bundel is een soort
rustpunt voor de auteur, een kritische meditatie over zijn eigen artistieke ontwikkeling.
En meteen een bewijs van de intense, creatieve manier waarop hij zijn indrukken,
gevoelens en hypothesen in fictie tracht uit te drukken.
In 1977 verscheen de voorlopig laatste grote roman, Daniel Martin. Hij is opgevat
als een soort biografie van een Engels auteur, vanaf zijn jeugd in Devon en de
studententijd in Oxford tot zijn loopbaan als script-writer in Hollywood. En net als
The French Lieutenant's Woman is het een analyse van een periode, maar nu zowel
in Engeland als de VSA. De Victoriaanse citaten hebben plaats gemaakt voor
uittreksels uit de werken van Antonio Gramsci en Georg Lukács, voor discussies
over politiek en literatuur. De liefdesgeschiedenis met de twee zussen, een thema
dat al in The Magus en The Ebony Tower een grote rol speelde, is ook hier veel meer
dan een plot, omdat ze zich in de kern van zijn maatschappij- en zelfkritische
beschouwingen afspeelt en daardoor tegelijk de handeling en de reflectie draagt.

Bildungsromans
Onder sociale druk worden jongeren in een fase van
pseudo-volwassenheid afgeremd, er wordt hun een masker opgezet
dat ze eerst dragen om er volwassen uit te zien en dat ze daarna nooit
meer afnemen (The Aristos).
In The Magus wordt de hoofdpersoon - zowel ‘held’ als ‘anti-held’ zijn hier
misleidende begrippen - Nicholas Urfe grondig wederopgevoed. Na zijn studies aan
de universiteit en zijn eerste ervaringen met de ontgoochelende realiteit van een
middelbare schooljob, waar hij dan ook meteen zelfzeker zijn ontslag indient, is hij
ervan overtuigd dat hij niets meer fundamenteels aan zijn opvoeding toe te voegen
heeft. Hij weet precies hoe hij met staatsambtenaren, buren en vrouwen om moet
gaan, hij weet dat hij intelligent is en cultureel op peil, en er valt hoegenaamd geen
twijfel in zijn houding tegenover zichzelf en ‘het leven’ te bespeuren. Dat
leraarsbaantje aan een dure jongensschool op een Grieks eiland ziet er dan ook niet
als een opwindend avontuur uit. Maar de ontmoetingen met Maurice Conchis, de
geheimzinnige bewoner van een afgelegen villa, doet die rustige zekerheid
langzamerhand in een volkomen hulpeloosheid
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omslaan. De pedagogiek van deze god-spelende magiër (magus, een figuur uit de
Tarot) is hardhandig en efficiënt: Nicholas heeft lange tijd de vrijheid zich uit het
hele experiment terug te trekken, maar hij blijft. Eerst uit nieuwsgierigheid en trots,
dan uit verlangen naar een bevredigende relatie met de telkens ontglippende
tweelingzussen June en Julie en, tenslotte, door het groeiende inzicht dat hem hier
een enige kans tot echte verandering en zelfontwikkeling aangeboden wordt. Conchis
bezit het genie, de ervaring en de middelen om rond Nicholas een totaal-theater te
regisseren, waarin alle elementen van diens leven een rol gaan spelen, zodat de
verblufte leerling-toeschouwer-protagonist na een tijdje niet meer weet wie of wat
nog buiten dit theaterstuk staat. Alles rond hem - de collega's op school, zijn
ex-vriendin Alison in Londen, elke toevallige ontmoeting - schijnen aan die verwarring
mee te werken en meer te weten dan hij, die tot dan toe dacht zijn leven en omgeving
onder controle te hebben. In het begin ziet hij zichzelf nog als tegenspeler van Conchis
en probeert hij op zijn beurt mensen voor zich te gebruiken, tot hij ontdekt dat zelfs
die ‘medewerking’ in Conchis' regie waardeloos is. De wederopvoeding van Nicholas
Urfe, die eigenlijk een eerste opvoeding tot volwassenheid is, eindigt met een
‘examen’ in de vorm van een grotesk proces, waarin zijn egoïsme en egocentrisme
aangeklaagd en veroordeeld worden. Pas nadat hij dit verwerkt heeft is hij klaar om
opnieuw, zonder de ingreep van de Magus, zijn leven te (her-)beginnen, wat
symbolisch gebeurt in de ontmoeting met een lange tijd verdwenen en doodgewaande
Alison.
In tegenstelling tot Urfe's ervaring is er geen mysterieuze magiër-pedagoog in
Daniel Martins leven, en valt de hele verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling
op hemzelf en de manier waarop hij de pijnlijke ervaringen leert te gebruiken om tot
inzicht in zichzelf en zijn omgeving te komen. Zonder het klassieke patroon van
mentor en discipel, dat we nog in The Magus vonden, is Daniel Martin een moderne,
rijpere en daarom meer realistische vorm van de Bildungsroman. Ook hier wordt een
vertekend en comfortabel zelf-imago doorbroken en in Frage gesteld, wordt een
afgesloten proces opnieuw in gang gezet. De roman begint met een citaat uit Gramscis
gevangenisnotities: ‘De crisis bestaat er juist in dat het oude aan het afsterven is en
het nieuwe niet geboren kan worden; in dit interregnum duiken een hele reeks
morbiede symptomen op’ en het wordt vlug duidelijk, dat dit zowel betrekking heeft
op het individu als op de maatschappij. Door de dood van zijn oude vriend en
ex-schoonbroer wordt Daniel Martin onverwachts met zijn verleden geconfronteerd:
de terugkeer uit het artificiële Hollywood naar het oude Oxford en de nog niet
verteerde herinneringen is symbolisch voor het begin van een nieuwe speurtocht op
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zoek naar zichzelf. Onder de druk van die realiteit wordt het succesvol gehanteerde
cynisme van de man-die-het-allemaal-wel-doorhad aangetast en leert hij opnieuw
menselijk met anderen omgaan. De roman beschrijft dat leerproces, vooral in zijn
langzaam veranderende houding tegenover Jane, zijn ex-schoonzus, wiens politiek
engagement in de KPGB hij een beetje zielig vindt, maar die hem door haar eerlijkheid
en diepte fascineert. Deze fascinatie, later liefde, voor Jane is echter slechts de
aanleiding voor zijn eigen ontwikkeling, een groei die deze liefde pas mogelijk maakt.
Voor de eerste keer ziet hij zichzelf met alle zwakheden en talenten als de enige
realiteit waar hij iets aan kan doen als hij de moed tot zelfbewustzijn kan opbrengen:
‘en hoewel dat er als een hoogst zelf-gerichte verklaring mag uitzien, is het in feite
een hoogst socialistische’. Uit de verwarring van het interregnum (Gramsci) kan het
individueel en sociaal nieuwe alleen via die beslissing tot zelf-interpretatie en daardoor
zelf-verandering - Fowles' parafrase van de elfde Feuerbachthesis - aangepakt worden.
Net zoals Nicholas Urfe geschokt maar volwassen uit Conchis' handen kwam, staat
Daniel Martin op het einde van het verhaal aan het begin van zijn eigenlijke leven.
Dezelfde thematiek vinden we terug in The French Lieutenant's Woman en,
expliciet, in de theoretische geschriften. Het is echter belangrijk te noteren dat deze
bekommernis zijn romans niet tot verkapte filosofische verhandelingen ombouwt en
dat de ‘Bildung’ van de hoofdpersonen en de lezer in en door de verhalen gebeurt.
Het feit dat we hier ondanks alle theorie met bestsellers te doen hebben is hiervan
een sprekend bewijs.

Eros, Pornografie, Liefde
Seks is zoals alle grote krachten: gewoon een kracht. We kunnen deze
of gene uiting of situatie van die kracht moreel of immoreel vinden;
maar niet de kracht zelf (The Aristos).
In de kern van alle vier grote romans, en dus direct met de ‘Bildung’ van de
protagonist verbonden, staat de verhouding tussen man en vrouw: Frederick en
Miranda in The Collector, Nicholas en Alison in The Magus, Charles en Sarah in
The French Lieutenant's Woman, Daniel en Jane in Daniel Martin. Die verhouding
wordt in al haar aspecten beschreven en onderzocht, te beginnen bij de handeling
van The Collector, die in feite als het verhaal van een lange verkrachting gelezen
kan worden. De kidnapper beschouwt de studente Miranda als een deel van zijn
verzameling van mooie objecten, waarmee hij kan doen wat hij wil. Miranda wordt
bespied
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en gecontroleerd als een gevangen exotische vlinder, waarmee de ‘verzamelaar’ geen
menselijk contact heeft. Als ze in een wanhopige poging probeert hem te verleiden,
om zo tot haar vrijheid te komen, blijkt dat hij doodsbang is van de reële erotische
benadering, iets wat zich uitdrukt in zijn impotentie. De reactie op dit mislukte
initiatief is een vlucht in de goedkoopste pornografie: hij dwingt het slachtoffer in
allerlei obscene houdingen voor zijn camera te poseren, waarbij hij het meeste
genoegen beleeft aan die ‘foto's zonder hoofd’, de reductie van de vrouw tot
onmenselijk seksueel voorwerp. De camera als agressief substituut voor de eigen
impotente penis, de mechanisatie van de seksuele mis-daad. Miranda's dood is dan
het logische gevolg van deze voyeuristische geweldpleging, de totale vernietiging
van het slachtoffer als levende persoon.
Dezelfde mechanisatie vinden we in de laatste beproevingen van Nicholas Urfe,
waar de combinatie van pornografie en geweld in de stuntelige ‘blue Movies’ wordt
gesymboliseerd, waarin hij brutaal met zijn eigen seksueel gedrag wordt
geconfronteerd. Of in het contrast tussen de diepe, respectvolle en moeilijke
liefdesbeleving van Sarah en Charles Smithson en de uitvoering gedocumenteerde
excursus in de rosse buurt van Londen. Dat contrast is echter niet zo absoluut in de
realiteit, want het is dezelfde Charles die met zijn vrienden de bordelen bezoekt en
een hoer oppikt. Fowles ziet dit pornografische en obscene als een mogelijkheid die
we niet victoriaans hypocriet aan ‘de anderen’ mogen toeschrijven, maar als een van
de vormen waarin de seksuele kracht zich in ons kan uitdrukken. De erkenning van
die pornografische, ik-gerichte seksualiteit en, tegelijk, van de kans om die kracht
menselijk te gebruiken is de belangrijkste opgave van Nicholas Urfe's
ontwikkelingsweg. Op het einde wordt van hem geen sublimatie verlangd, maar de
beginnende transpositie van egocentrische passie naar ‘noscentrische’ harmonie. De
dood van Miranda in The Collector is de absolute uitdrukking van die ik-gerichtheid,
terwijl het einde van Daniel Martin een tegenpool van de brutale in-bezit-nemen
aanduidt: geen happy end, maar een voorzichtig een hoopvol begin van een menselijke
relatie, waarin tot erotische en essentiële maar niet langer dominerende plaats heeft.
De roman begint met de hoofdzakelijk seksuele verhouding tussen Daniel en de
filmster Jenny, die in de daarop volgende identiteitscrisis en groeiende zelfkennis
van Daniel steeds onbevredigender en onechter wordt en waaruit hij zich tenslotte
losmaakt, en evolueert langs allerlei omwegen naar een nieuwe, in zijn ogen
definitieve kans op een echte liefdesbeleving. Dat het verhoogde bewustzijn, zowel
van zichzelf als van de wereld, deze beleving uiterst moeilijk maakt, blijkt uit de
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onzekerheid en onduidelijkheid waarmee zowel The Magus als The French
Lieutenant's Woman eindigen. Maar de existentialistich geïnspireerde eerlijkheid
(authenticiteit) van Fowles verkiest die onzekerheid boven de valse zekerheden van
een ‘koopbaar genot’ (monetized pleasure), waarvan pornografie en prostitutie slechts
de meest extreme en zichtbare uitingen zijn.

De aristos als democraat
Elke emancipatie is een herstel van de menselijke wereld en van de
menselijke verhoudingen tot de mens zelf (Marx, geciteerd als motto
van The French Lieutenant's Woman).
Met de publikatie van The Aristos in 1964 (herzien in 1968 en 1970) bevestigde John
Fowles het vermoeden van waarschijnlijk elke aandachtige lezer van zijn romans en
verhalen: niet alleen schreef hij filosofisch getinte fictie, hij had zelf een
samenhangende eigen filosofie. The Aristos is een traktaat in elf hoofdstukken, die
in de stijl van Pascals Pensées uit genummerde korte paragrafen (notes) bestaan. Het
hoofdthema is een hedendaags commentaar op de filosofische fragmenten van de
Griek Heraklitos en vooral diens stelling over het onderscheid tussen de elite (hoi
aristoi) en de massa (hoi polloi). Fowles weet heel goed hoe dit soort theorieën, via
Plato, al eeuwenlang wapens geweest zijn in de handen van conservatieve, elitaire
en zelfs fascistische theoretici en politici. Maar hij gelooft niet dat het vaststellen
van een ongelijkheid tussen de mensen hetzelfde is als de verdediging van die toestand
als status quo. The Aristos is integendeel een uitgesproken democratisch en zelfs
socialistisch boek, als men de moeite doet om de argumentatie van het begin tot het
einde te volgen. Fowles gaat uit van de menselijke ontevredenheid, van de vraag
waarom we deze wereld niet meer de beste van alle mogelijke vinden. Een eerste
oorzaak van deze ontevredenheid en onbevredigdheid is de onontkoombare dood,
een tweede is de realiteit die hij ‘de nemo’ noemt. De ‘nemo’ is een aanvulling op
Freuds indeling in ego, super-ego en id: ‘daarmee bedoel ik niet alleen “niemand”
maar ook de toestand, niemand te zijn - nobodiness’. Het is het filsofische equivalent
van de gepostuleerde anti-materie van de moderne fysica. Net zoals we voortdurend
door het feit van de dood bepaald worden, is ons leven een minder of meer bewuste
poging, ons tegen die nemo te beschermen, zowel in ons privéleven als in de politiek,
waar ‘de ander’ over ons regeert. Deze reactie tegen de nemo, samen met ons inzicht
in de fundamentele maar veranderbare menselijke
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ongelijkheid en de ervaring van onze vrije wil, zijn de enige werktuigen waarover
we beschikken om het levensexperiment te beginnen. Het feit dat dit experiment
altijd relatief zal blijven, wellicht een reeds veroordeelde afwijking van de evolutie
is, dwingt ons tot de grootst mogelijke eerlijkheid. Zo verwerpt Fowles bijvoorbeeld
een ethica die in feite op een heils- of lustverwachting steunt - de hemel, de publieke
waardering, de ingebouwde zelftevredenheid -, en poneert hij een ‘hygiënische’
moraal, waarbij het uitblijven van goede en rechtvaardige daden sociaal even
ongezond is als de verwaarlozing van de fysische hygiëne, die tot ziekte en dood
leidt. Dezelfde eerlijkheid verlangt hij in de verhouding tussen de mensen: man-vrouw,
ik en de anderen, sociale groepen en maatschappijen. De spanningen en
tegenstellingen kunnen niet liberaal weggemoffeld worden, maar moeten duidelijk
en bewust aangepakt en creatief omgevormd worden. Net zoals de hoofdfiguren in
zijn romans hun seksualiteit niet religieus of psychologisch moeten sublimeren, maar
hun passie in een nieuwe, wij-gerichte verhouding omzetten, gelooft Fowles dat deze
transpositie ook in het sociale en internationale leven noodzakelijk en mogelijk is.
‘Overal zien we de behoefte aan verandering; en bijna nergens de bevrediging van
die behoefte. Ik kom nu tot de vitale factor. Het is opvoeding’. De nieuwe intellectuele,
artistieke en politieke opvoeding die Fowles voorstelt, kan niet meer dezelfde zijn
als die van de 18e eeuwse Verlichting. Fowles verwerpt ook de traditionele
levensbeschouwingen als onaangepast. Vanuit een existentiële hoek - ‘een
relativiteitstheorie tussen al deze theorieën over de absolute waarheid’ -, die het
individu centraal stelt, is het nutteloos over een betere wereld te spreken zolang we
ermee voortgaan de helft van al die individuen fysisch, en negentig procent van hen
intellectueel te laten verhongeren. Het doel van de nieuwe opvoeding is de aristos,
die als mogelijkheid in elke individu schuilt. Fowles' aristos herinnert uiteraard aan
de Uebermensch, maar dan als mogelijke opgave voor elk van ons en niet als de
sterkste overlevende op kosten van de onderdrukte massa. Hij herinnert daardoor
evengoed aan Ernesto Che Guevara's socialistische mens, de drager van een nieuwe
sociaal-rechtvaardige maatschappij. Maar zolang we deze nieuwe maatschappijvorm
niet bereikt hebben - en Fowles gelooft niet in een revolutionaire machtsgreep door
het proletariaat - zal de tegenstelling tussen de aristos en de massa een realiteit blijven
die we niet schijnheilig kunnen verdoezelen. Alleen zelf-inzicht en de praktijk van
het goede (enacted good) mogen als criteria gelden, nooit geboorte en nog veel minder
de toegang tot rijkdom en macht. Fowles' aristoi zijn, en hier is het onderscheid
wezenlijk,
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hoegenaamd geen aristocraten, verlichte despoten of koningen-filosofen. Hun taak
is louter educatief, als verantwoordelijken voor de nieuwe opvoeding en als
voorbeelden.
De aristos als de enige eerlijke democraat: maar hoe kunnen we onder de reële
machtsverhoudingen van onze maatschappij dichter bij dit ideaal komen? John Fowles
is geen politiek strateeg, maar zijn ideeën over opvoeding en moraal zijn interessant
genoeg om bijvoorbeeld in het raam van de bevrijdingspedagogiek gebruikt te worden.
Het boek eindigt met een verwijzing naar The Magus: de mensen zijn als materiaal
voor de magiër, maar de aristos weet ‘dat het ware doeleinde van de mens is, zelf
magiër te worden’.

Het moeizame realisme van John Fowles
Naar de duivel met culturele modes; naar de duivel met elitaire
schuldgevoelens; naar de duivel met de existentialistische nausée; en,
vooral, naar de duivel met die fictie die niet alleen in, maar ook achter
de beelden, de werkelijkheid niet uitspreekt (Daniel Martin).
John Fowles staat als prozaschrijver heel bewust in de traditie van het literaire
realisme. In zijn romans verwijst hij niet alleen naar situaties en karakters uit bekende
19e eeuwse en latere werken, maar zijn hele produktie is een voederplaats voor
filologen en verborgen citatenzoekers geworden. Voor The Magus vermeldt Fowles
bijvoorbeeld na elkaar Alain-Fourniers Le grand Meaulnes, Richard Jefferies' Bevis
en Dickens' Great Expectations. Dit betekent niet meteen dat zijn eigen romans als
directe reactie op die voorbeelden bedoeld zijn, maar wel dat deze auteurs een grote
invloed op zijn vorming hebben gehad en dat hij zich er in zijn werk mee bezighouden
moet. De studie van die invloeden zou trouwens een boeiend en nuttig thema voor
een uitvoerige literair-kritische scriptie zijn. In dit korte inleidende essay interesseert
me vooral zijn gebruik van het realisme als een gepast medium voor literatuur in dit
laatste kwart van de 20e eeuw, zestig jaar na het modernisme en bijna twintig na de
nouveau roman. Fowles beperkt zich echter niet tot een voortzetting van het realisme
van Dickens en de victoriaanse roman, maar neemt als auteur en criticus deel aan de
grote realisme-debatten van deze eeuw, onder meer in zijn commentaar bij teksten
van Georg Lukàcs in Daniel Martin.
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Daaruit blijkt dat het hem veel meer gaat om een optie en een oriëntatie dan om
strenge stilistische regels: er zijn verschillende manieren om de realiteit (the real)
literair uit te spreken, en Kafka is hem niet minder ‘realistisch’ dan de grote Thomas
Mann, maar er is geen verontschuldiging voor een literatuur die zich van de
werkelijkheid afwendt. De stilistische evolutie van de bijna barokke theatrale stijl
van The Magus naar de traditionele beschrijvingen en flashbacks van Daniel Martin
wijzen op een moeizaam proces, een voortdurend hernieuwde poging om de complexe
werkelijkheid zo precies en reëel mogelijk weer te geven zonder daarbij de zin voor
‘het mysterie’ te verliezen. Dat ‘mysterie’ is geen religieus-mystisch begrip, maar
een term die Fowles gebruikt voor de blijvende, voortdurend toenemende spanning
tussen dat wat we weten en dat ‘waarvan we weten dat we het nooit zullen weten’.
Dit geheim is meer dan genoeg: ‘er zijn genoeg mysteries overdag, het is niet nodig
er een reeks middernachtsrituelen aan toe te voegen’.
De erkenning van de relativiteit van onze kennis en van de beperktheid van de
artistieke weergave van de realiteit is voor Fowles een aansporing tot uiterst
gewetensvol werk, het tegenovergestelde van moedeloze resignatie. Want juist de
zekerheid van ‘het mysterie’ geeft zin aan het literaire werk, net zoals de zekerheid
van de dood en de ervaring van de ‘nemo’ zin geven aan het leven. Dat het rusteloze
experimenteren met zo origineel mogelijke nieuwe vormen daarbij minder belangrijk
wordt dan de relatie tot dit leven is m.i. geen te groot verlies: de ‘originaliteit’ van
John Fowles ligt eerder in het verbazende feit dat hij er in onze tijd nog in slaagt,
romans en verhalen te produceren die boeiend lezen als bestsellers - wat ze ook zijn
-, die je dwingen opnieuw de literaire en filosofische klassiekers te gaan nalezen en
je daarna nog lange tijd met onopgeloste maar fundamentele vragen lastig blijven
vallen.
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Praten met Hugo Heyrman
Jo F. Du Bois
Twee kunstgalerijen - de Zwarte Panter (Antwerpen) en Mineta Move (Brussel)
- hebben onlangs de aandacht gevestigd op de recente ontwikkeling in het oeuvre
van de Antwerpse kunstenaar Hugo Heyrman. Ook op de Fiac (Foire
internationale d'art contemporain) in oktober 1979 genoot dit werk ruime
internationale belangstelling. Terecht, want Hugo Heyrman is na lang zoeken
en tasten een weg opgegaan die leidt naar een heel persoonlijke integratie van
kunst en levensbewustzijn.
Hugo Heyrman werd te Antwerpen geboren in 1942. Aanvankelijk volgde hij vioolles
aan een muziekacademie maar vrij vlug voelde hij zich meer aangetrokken tot de
plastische kunsten. Hij veranderde van richting en voltooide zijn opleiding aan de
Antwerpse Akademie voor Schone Kunsten. Daar ontmoette hij o.m. Panamarenko,
Bernd Lohaus en Wout Vercammen.
Heyrman en zijn vrienden waren vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden van
nieuwe materialen voor hun artistieke expressie. Hun experimenten in het atelier
groeiden uit tot ware happenings die zij ook naar buiten brachten. Zo ontstonden in
de jaren 1964-1965 op de Antwerpse Groenplaats en op het Conscienceplein een
reeks happenings waaraan de toevallig ontmoete Japanner Yoshio Nakajima ook
deelnam. Deze activiteiten waren mede aanleiding voor Anny de Decker en Bernd
Lohaus om de Wide White Space Gallery te openen. Deze galerij bracht internationale
avant-gardekunst en genoot vooral in het buitenland heel wat bekendheid. Heyrman
was inmiddels meer geboeid geraakt door de technische media zoals film en video:
ook daarvan wilde hij de mogelijkheden uittesten en
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in de openbaarheid brengen. Samen met Filip Francis en de fotograaf Bernd Urban
bouwde hij een autobus om tot een rijdende bioscoopzaal waarin films en video's
van kunstenaars en marginale filmmakers werden voorgesteld. De avant-première
van de ‘Continentale video en filmtoer’ had plaats in het Antwerpse I.C.C. van 13
maart tot 8 april 1973. Nadien vertrok de filmbus voor een rondreis doorheen
Nederland en Duitsland. De toer eindigde in 1975.
Sindsdien is Hugo Heyrman weer aan het schilderen gegaan. Een eerste reeks
doeken stelde een druk verkeerspunt voor ter hoogte van de Antwerpse Belgiëlei,
een stadsgezicht dat hij vanuit zijn atelier nauwkeurig kon observeren. Heyrman had
echter geen gewone figuratie op het oog. Om de eigenlijke bedoeling te formuleren,
citeert Heyrman graag een zin uit een boek dat hem fascineerde, Island (1962) van
A. Huxley: ‘Wat wij mensen hebben te leren, is hoe te leven met herinneringen en
toch los te zijn van het verleden. Hoe daar te zijn met de doden en toch hier, op deze
plaats, één te zijn met het leven.’
De reeks over de Belgiëlei draagt als titel ‘de waarneming waarnemen’. Het gaat
er niet zozeer om een waarneming picturaal vast te leggen zoals de figuratieve kunst
dat wel doet. Heyrman zoekt naar inzicht in de ervaring en wil de waarheid en de
waarde van de waarneming doorpeilen. De vraag die hij zich stelt is: op welke wijze
neem ik de werkelijkheid waar? Hij komt tot de ontdekking dat elke waarneming
geladen is met herinneringen aan verleden ervaringen. Dit kluwen dat de waargenomen
werkelijkheid omvat, moet men doordringen en tot inzichtelijkheid brengen. Want
dit kluwen is voor ons de werkelijkheid waarin we staan. Daarom moet die
werkelijkheid, los van elke anecdotiek of literair-symbolische voorstelling, opnieuw
opgebouwd worden met zuiver picturale middelen: verf, kleur, licht en schaduw,
perspectief, opbouw en geleding. In het schilderij komt doorheen de gebruikte
materialen de hele geschiedenis van de werkelijkheid opnieuw tot gestalte en verkrijgt
ze zin voor ons. De kunst wordt zo opnieuw in de existentiële oriëntatie ingebed.
Mens zijn impliceert bewuster mens worden. Door deze existentiële functie van de
kunst opnieuw in ere te herstellen verzoent Heyrman de kunst met de mens.
De laatste twee jaar heeft Hugo Heyrman een reeks werken gemaakt - De kringloop
van het water - die zijn zoeken meer waarachtigheid heeft verleend. We hadden o.m.
hierover een gesprek met de kunstenaar.
Je artistieke loopbaan is als een netwerk van slingerpaden. Eerst muzikale studies,
dan de vorming op de Koninklijke Akademie te Antwerpen;
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nadien komen de happenings, de video-experimenten en in de laatste jaren de zuivere
schilderkunst. Hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan?
Gedurende een aantal jaren heb ik muziekconservatorium gevolgd. Ik koos de viool
als instrument. Ik werd geboeid door de combinatie van snaren, strijkstok en klanken,
trillingen. Mijn aandacht ging vooral uit naar het zelf muziek maken, niet zozeer
naar het uitvoeren van een bepaald werk.
Waarom ben je ermee gestopt en naar de Akademie overgegaan?
Ik wou meer rechtstreeks met ‘materiaal’ bezig zijn, er vat op hebben. Ik wou de
dingen voor mijn ogen zien veranderen. Dat trok me meer aan dan de klanken. In de
muziek miste ik toch dat rechtstreekse contact met materialen: klanken hebben zo
iets één-dimensioneels. Toch is het via de muziek dat die interesse voor materiaal
begonnen is.
Zo ben je aan het schilderen gegaan?
Dat was toch meer rechtstreekse interesse voor de materialen zelf, en eigenlijk weinig
voor wat ‘schilderen’ wordt genoemd.
De ‘Betoverde Stoel’ is een voorbeeld van wat je in die periode maakte?
Dat is helemaal wat ik toen in mijn hoofd had. Al die dingen die ik rondom mij zag
in hun materiële vorm, hadden een heel stereotiep karakter. Bij het schilderen was
dat meestal olieverf: je kon er niet naast zien. Het karakter van de olieverf domineerde
volledig het beeld in zijn verschijningsvorm. Olieverf is meestal glanzend, geelachtig
en harsachtig. Dat had zo een bepaald beeld dat me als materiaal weinig aansprak.
Hoe ben je dan tot de happenings gekomen?
Dat kwam door de teleurstelling over de hele atmosfeer in de Akademie. Je had
onmiddellijk het gevoel dat je veel meer creatieve dingen kon doen. Meer zelfstandig
werken. En dan waren er al die nieuwe materialen die we begonnen te gebruiken.
Zo creëerden we eigen gebeurtenissen. De happenings begonnen al in het atelier.
Daarom was de stap om die dingen naar buiten te brengen ook kleiner. Daar komt
bij dat je door de vernieuwing van het geheel, het gevoel kreeg van heel veel vrije
energie die je had. En
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die creativiteit moest uitbarsten. Ook werden we beïnvloed door ideeën van buitenaf.
En waarom die ideeën op straat gebracht?
We waren overtuigd dat wat er van een artistiek gebeuren overblijft, eigenlijk een
soort van invloedsuitstraling is. Die idee was zo direct, dat je de werking van wat je
deed, ook onmiddellijk wilde zien. Je wilde het voor jezelf voelbaar. En daarom doe
je zo'n dingen.
Welke is naar jouw mening de beste happening geweest?
Er zijn zoveel uiteenlopende gebeurtenissen waaraan je herinneringen hebt bewaard,
dat ik zo maar niet kan zeggen welke de beste happening is geweest.
Misschien wel die keer - maar het is gewoon de herinnering die ik ervan heb
overgehouden - toen we die vele ijsblokken hadden opgestapeld op het
Conscienceplein. Er kon toen geen wagen meer door. Toen we zo rond

Belgiëlei, 1974-1976
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middernacht weer eens gingen kijken, waren die allemaal zo aaneengesloten als een
ijzeren muur. Op dat moment kwam daar iemand voorbij die al diep in het glas had
gekeken: die wist niet wat hij zag staan, hij raakte de ijsblokken aan en op dat moment
zakte dat allemaal in elkaar.
De happening gaat dus buiten jullie om verder leven?
Ja, dat is het eigenlijk.
Hoe is het eigenlijk begonnen?
De dag nadat ik de Japanner Yoshio Nakajima had leren kennen, hebben we de
plannen gemaakt voor een eerste happening. Panamarenko is er toen ook bijgekomen
en heeft vooral veel foto's genomen die nadien in het Museum voor Vlaams
Cultuurleven werden tentoongesteld. Ook anderen hebben zich bij ons aangesloten,
Bernd Lohaus b.v. en Wout Vercammen.

Een van de drie betoverde stoelen, 1964-1966.
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En op een bepaald moment was het uitgebloeid. Hoe kwam dat?
Er komen verschuivingen, veranderingen in de manier waarop je daar tegenover
staat. Voor mij was het vooral het gebruik maken van andere mediums en nieuwe
mogelijkheden. Zo werden de happenings maar een onderdeel van het zoeken. Ik
ben dan in die collectieve sfeer blijven doorwerken. Ik ben begonnen met zeefdruk
als communicatiemiddel, een soort van grote poëzie waarin iedereen ideeën uitwerkte.
We zeefdrukten zelf, wel een jaar lang. Toen kwam direct de belangstelling voor
video en film: ik wou die mediums op dezelfde manier naar buiten brengen. Eigenlijk
is het een voortzetten van de happenings, maar het heeft een ander karakter. De
interesse wordt meer uitdrukkelijk gericht op één medium. Maar de bedoeling om
dingen naar buiten te brengen, blijft dezelfde. Het is een fantastische periode geweest,
elke dag feest.
Zo ben je ook op filmtournee geweest?
Je bedoelt de Continentale video- en filmtoer? Het was een soort mobiel alternatief
video- en filmmuseum. In de bus hadden we generators ingebouwd en we hadden al
die films in reserve, we konden die eender waar afdraaien. Ik heb zelf meegemaakt
dat we met die bus naar Nederland reden. Onderweg namen we lifters mee, we lieten
ze achterin opstappen en we vroegen gewoon: hier is het programma, welke film
willen jullie zien? En de lifters zaten meteen in een filmzaaltje, naar een uitstekend
beeld te kijken. Een uurtje later stapten ze weer uit.
De bedoeling was film en video als kunstvorm bekend te maken?
Niet zozeer als kunst. Het werd niet voorgesteld als kunst (al kan het best kunst zijn),
het was meer een uittesten van de mogelijkheden. Zien wat video geeft. Door video
heb je heel fantastische werkingen: als je zelf opnamen maakt met video en
rechtstreeks uitzendt, zie je jezelf ook in beeld met een fractie van een seconde
vertraging. Dat maakt dat je met een klein tijdsverschil iemand of een situatie of
jezelf kunt waarnemen. Dat geeft je een geweldige schok. Dat soort dingen zijn de
elementen die ik het meest boeiend vind. Het hele project van de tournee was gewoon
bedoeld om je eens te verdiepen in dat soort dingen.
Mensen die een videoprogramma van anderen zien, kunnen toch dezelfde schok niet
ervaren?
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Neen, moeilijk. Omdat je dan meer in een geconditioneerde situatie zit. Je ondervindt
dat best wanneer je daar zelf mee werkt. De schok is dan groter, natuurlijk, omdat
je ook opnamen kunt hernemen en alles beter in jou laten doordringen. Bij de kijkers
kan misschien wel een zekere schok verwekt worden, maar daar blijft niet veel van
over omdat ze niet weten wat er eigenlijk gebeurd is.
Waarom ben je daarmee opgehouden?
Op een bepaald moment hou je er meer van alleen te zijn. En gewoon te zien wat dat
meebrengt.
En je bent tot een klassieke vorm van werken teruggekeerd, tot de schilderkunst.
Nou, zo klassiek is het eigenlijk niet.
Kun je dat nader omschrijven? Laten we even kijken naar de serie werken over de
Belgiëlei. Je hebt dat betiteld als de ‘waarneming waarnemen’. Wat bedoel je
daarmee?
De ‘waarneming waarnemen’ betekent precies wat die twee woorden zeggen. Meestal
wordt dat zo niet rechtstreeks opgevat. Ik bedoel dat je de waarneming voor waar
begint te nemen.
Bewust worden van je waarneming i.p.v. alle waarnemingen zo maar over je heen
te laten glijden? Een bewustwordingsproces?
Allicht. Er zit ook een heel stuk bij van zelf waarnemen. Waarnemen is een heel
uitgebreid thema, daar vallen zoveel dingen onder. Als men spreekt over waarneming,
heeft men het meestal over perceptie. Maar je hebt ook het verwerken zelf van wat
je gezien hebt. Een meer actieve manier van zien dus, die staat tegenover het meer
passief, registrerend opnemen. Gewoon registreren wil eigenlijk niets zeggen; het is
gewoon iets in werking stellen, zoals je een draad in een stopcontact steekt, of zoals
een tape die alleen maar opneemt.
Nee, registreren alleen betekent niet veel. De apperceptie is al heel wat meer. En
de klassieke theorie wijst verder op de slotfase van dit gebeuren, het uitmonden in
de conceptie, het inzichtelijk kennen. Maar als je dat bij
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jezelf nagaat, merk je dat allemaal zo niet. Het verschil tussen concreet waarnemen
en abstract denken wordt te sterk benadrukt. Het denken zelf is meer een verwerken
van de waarneming. En dat hele proces wil ik stuk voor stuk nagaan. En je komt tot
de conclusie dat je dat nooit allemaal afzonderlijk kunt ondergaan. Als ik iets
waarneem, b.v. dat flesje hier: ik zie glas, ik zie er vloeistof inzitten. Ik weet ook dat
het breekt als het valt. Al wat ik over flesjes weet, beïnvloedt al mijn manier van
zien. Maar stel dat ik dat allemaal niet wist (dat het glas is en breekbaar), dan vraag
ik me af of ik dat daaraan zou kunnen zien. Alleen maar zien. Het is heel moeilijk
op die vraag te antwoorden. Maar toch ga je beter beseffen wat de functie van het
zien is, en hoe dat werkt in combinatie met andere zintuigen. De tastzin is daar heel
sterk aan verwant en je gaat beseffen dat je manier van zien eigenlijk een soort voelen
is, een tasten op afstand. Het zijn deze ideeën die ik gebruik en tracht om te zetten
in een schilderij. Schilderijen zijn ook een middel om die dingen te kunnen doen.
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Heel wat mensen beweren dat je gewoon de traditie van het fotorealisme voortzet.
Dat komt omdat mijn werk er zo reëel uitziet. Zelfs reëler dan fotorealistische
schilderijen die meer rechtstreekse afbeeldingen zijn van fotografieën. Ze hebben
het reproduktiekarakter van de foto in zich. Terwijl de beeldopbouw in mijn werk
totaal anders is.
Maar je vertrekt van foto's?
Meer van films. Ik breng een heel tijdsverloop samen. Zoals in het schilderij dat een
plas water op de asfaltweg weergeeft. Het is een soort zonsondergang. Als je toekijkt,
merk je het verschil in de suggestie van licht en kleur in het water en op de asfalt.
Daar zit een tijdsverschil in. Door intensief met film en video te werken maak ik een
soort synthese van het tijdsverloop, dat ik in mijn schilderij uitbouw. Zoals op de
affiche voor mijn tentoonstelling in De Zwarte Panter: de kleuren van de bladeren
zijn de kleuren van heel het seizoen door. Een hele geschiedenis dus.
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Je vertrekt van een bepaald beeld, dat je niet reproduceert maar dat je opnieuw
creëert door de hele geschiedenis ervan erin vast te leggen?
Precies. Die hele reconstructie van wat er gebeurt. En wat er gebeurd is. Dat is heel
wat. Je hebt de kleur, en het perspectief, de tijd en de manier waarop je het beeld
ziet, je hebt je privé-impressies en de herinnering aan de privé-impressie. Al dat soort
zaken komt er weer bij als je schildert.
Ook je eigen geschiedenis?
Je kunt het ongeveer zien als rechtstreeks een stuk van je eigen zien, waarin uiteraard
veel gebeurt. Ik maak me daar een abstracte voorstelling van, terwijl die fysische
werkelijkheid daar blijft liggen. Maar in het schilderen heb ik de mogelijkheid om
die daar terug bij te brengen. En daarin bestaat mijn werkwijze. Daarom hecht ik
niet méér belang aan kleur dan aan licht, of meer aan licht dan aan perspectief, aan
esthetiek of aan de manier van opbouwen of aan technische vakkennis. Ik ga daar
geen element als thema voor uitkiezen.
Uw motieven zijn meestal simpele dingen, banale details uit de dagelijkse omgeving:
een stuk straat, een voetpad, een goot.
Ik heb me al eens afgevraagd waarvoor ik nu het meest de mogelijkheid tot zien
gebruik. Dat is bij iedereen hetzelfde. Het is gewoon om te zien waar je loopt. Daarom
heb ik die dingen geschilderd.
Een soort bewustwordingsproces dat zich in jou afspeelt?
Ja, een zien waar je loopt. Je opnieuw oriënteren waar je staat. Tijdens het schilderen
is er voortdurend die idee aanwezig van de herinnering die ik zelf bewaar aan dat
stuk tijdsduur dat ik ervaar en dat het onderwerp van het schilderij uitmaakt. Je kunt
daarover nadenken. Je maakt al schilderend een soort brug tussen dat voelen en dat
denken.
Tussen de abstracte idee en de volheid van ervaring, bedoel je?
Ik zeg het liever anders: weten dat wat je ervaart, al een abstractie is, terwijl die
volheid gewoonlijk het laatste komt. Precies het tegenovergestelde van wat Mondriaan
voorhad: bij hem is die abstractie een einddoel.
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Terwijl dat voor mij maar een begin is. En visie op de zaken zonder abstractie is
compleet blind. Terwijl abstractie zonder visie helemaal leeg is. Wanneer kun je
eigenlijk beginnen spreken over expressie, beter nog over zelfexpressie? Een
waarneming, een ervaring leeft alleen maar in je herinnering. Herinnering is niet
anders dan een zuivere, spontane vorm van zelfexpressie. Iets anders dan zelfexpressie
is er niet.
Je werk is dus meer gebonden aan de herinnering zelf dan aan een concrete plaats?
De impressionisten wilden alleen een sfeer oproepen die gebonden was aan een
bepaald moment. Lokale kleur. Heel schilderkunstig. In mijn serie over de Belgiëlei
heb ik ook heel atmosferisch gewerkt, maar de nadruk ligt er veel meer op heel wat
soorten technieken, materialen en manieren van zien.
Is Picasso ook niet hoofdzakelijk geïnteresseerd geweest in nieuwe technieken en
materialen?
Picasso is vooral de verpersoonlijking van een bepaalde tijdsgeest. Je moet dat zien
in een heel proces. Hoe komt men tot het begrip ‘kunst’? Vroeger waren er alleen
de kunstambachten. Eeuwenlang hebben mensen heel hard gewerkt zonder dat het
kunst werd genoemd. Pas in de 18e en 19e eeuw ontstaat er een golf van -ismen, wat
eigenlijk niets anders is dan op één element de nadruk leggen. Dan komt er een
nieuwe trend; de mensen zijn niet zozeer meer geïnteresseerd in de kunst, maar in
de idee van de kunstenaar zelf. Daar is Picasso de verpersoonlijking van: de mythe
van de kunstenaar. Met alle zelfmanifestaties vandien.
Kan men niet zeggen dat het hele oeuvre van Picasso één grote happening is geweest?
Natuurlijk. In die periode was het werkelijk in te praten over het persoonlijk
handschrift van de kunstenaar. Men had het bij voorkeur over het optreden van de
kunstenaar. Het werk werd dan gewoon een illustratie van het kunstenaar-zijn in de
eerste plaats. En niet andersom. Flaubert, geloof ik, heeft eens gezegd: de kunstenaar
is op zijn best in het kunstwerk zoals God in het universum. Overal aanwezig en
nergens te zien. Die opvatting nu staat regelrecht tegenover de idee van de
personalisatie van de kunst. Er is niets zo simpel als te zeggen: nu speel ik voor u de
rol van
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kunstenaar. Het werd al zo vaak gezegd: de kunstenaars van vandaag zijn clowns,
grapjassen, publiciteitszoekers. Dat is grotendeels waar ook omdat hun optreden een
toegeven is aan wat de mensen willen. Het is een soort verstandhouding tussen de
kunstenaar en de massa. Het wordt de hoogste tijd dat dit soort kunstenmaken weer
helemaal naar de achtergrond wordt verwezen.
En Jackson Pollock, die drukt toch alleen maar uit wat hij beleeft?
Nee, helemaal niet. Hij kan hoogstens een illustratie brengen van wat hij beleefd
heeft. Action painting is natuurlijk heel subjectief. Pollock was zodanig met verf aan
het ‘smossen’ dat hij gewoon geen tijd had om inzicht te verwerven. Zijn werk bestaat
erin juist niet te willen weten wat men aan het doen is. De zuivere vorm van action
painting is het toppunt van subjectiviteit. Je kunt die beleving natuurlijk heel moeilijk
interpreteren. Die werken stellen gewoon de actie zelf voor. Niets meer en niets
minder. Ze vertonen een goede gelijkenis met de Japanse kalligrafie: in een flits van
een seconde een aantal strepen op papier zetten. Uiterlijk zijn action painting en
kalligrafie vergelijkbaar. Maar de beginwereld is heel anders. Vooral daar die
kalligrafie nog ingebouwd is in een filosofie, terwijl het bij Pollock de zuivere
artistieke daad als artistieke daad is die zich manifesteert. Voor hem moet dat een
hele beleving zijn geweest, maar hij is heel vlug in herhaling gevallen.
Het is wel heel moeilijk niet in herhaling te vallen.
Zeker als die ‘actie’ de inhoud moet uitmaken. Dus telkens als je een bepaalde
eenzijdigheid voorstaat.
Liggen er bepaalde symbolische gegevens in jouw werk?
Ik denk van niet. Met symbolische gegevens kun je met de interpretatie van een werk
de literaire toer op. En zo kun je er een heel stuk zelfprojectie inleggen. Neem b.v.
- ik fantaseer maar - een werk van Paul Klee: een tafel, een vaas, wat bloemen, een
goudvis. Die elementen staan op een bepaalde manier tegenover elkaar zodanig dat
je bij het kijken zelf associaties maakt. Je verbeelding gaat er een heleboel dingen
inleggen omdat het werk je daartoe uitnodigt. En precies dat is iets dat ik voor mezelf

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

443
helemaal niet zie zitten. Ik bedoel, ik hecht teveel waarde aan een zekere objectiviteit,
een niet mis te verstane interpretatiemogelijkheid.
Ik hou niet van interpretaties die op good-will steunen. Ik wil daar ook helemaal
niet op inspelen. Natuurlijk, als je een van mijn werken ziet, kun je praten over dag
en nacht en noem maar op. Maar het beeld nodigt je daar niet in de eerste plaats toe
uit. Het verwijst meer rechtstreeks naar de opbouw, naar het gemaakte, naar het beeld
op zich. Ik hou er niet van geïnterpreteerd te worden op een manier die ik er zelf niet
heb ingelegd. Ik denk ook dat als iets geïnterpreteerd wordt zoals het bedoeld is, het
dan ook objectiever gemaakt moet worden. Als je zuiver subjectief werkt, schep je
niet bewust maar laat je het ding zichzelf scheppen. Wat ik wil stellen is dat er alleen
echt sprake is van iets scheppen, als het bewust gebeurt. Zoniet weet je niet wat je
aan het doen bent. In het laatste geval zal er wel een artistieke boodschap in zijn,
maar die is dan totaal afhankelijk van die interpretatie van buitenaf. Iets waar ik
absoluut niet op werk. Je kunt in mijn werk geen interpretatie leggen die ik zelf niet
gewild heb. Iedereen is natuurlijk vrij en velen zullen het toch proberen. Maar zo
heb ik het dan niet bedoeld.
Wanneer ik een motief naar mijn eigen inzichten picturaal weer samenstel, verhoogt
in mij dat gevoel van verwondering over een ervaring die ik al gehad heb. Ik probeer
daar een kringloop van te maken.
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Het opbouwen van een werk is dus mee thema van wat wordt uitgebeeld?
Natuurlijk. De betekenis zit duidelijk in het gebruik zelf van de materialen, in het
maken, het opbouwen en afbreken. Afbreken en opbouwen van die verschillen in de
aanwezige mogelijkheden. Voor mij bestaan er twee uiterste karaktervormen van de
dingen; iets heel vasts en iets heel vluchtigs. Wat daartussen gebeurt, zijn voor mij
de picturale mogelijkheden. Dat werk ik uit. Je kunt gewoon zeggen dat ik een
rechtstreekse vergelijking tussen voelen en denken materieel wil vastleggen.
In welke richting wil je nu verderwerken?
Dat weet ik niet precies. Het is altijd een verder zoeken, zich bezinnen, mogelijkheden
uittesten. Gewoon al het perspectief. Als je daar anders wilt over denken, moet je al
beginnen spreken over de anatomie van het perspectief. Maar het gaat eigenlijk over
die zaken in hun geheel. Soms ben je met een onderwerp bezig, dan weer met een
ander. De elementen blijven altijd dezelfde: kleur, licht, vorm, schaduw, betekenis.
En er is ook de inspanning om dat gamma te vergroten omdat je altijd wel beseft dat
je allicht wat waarden aan het vergeten bent. In die zin is er werkelijk wat meer te
zien dan je eerst zou denken. Want ieder bestaand begrip roept een beeld op, maar
ieder bestaand beeld roept niet altijd een bestaand begrip op. Dat komt omdat er meer
beelden beschikbaar zijn dan begrippen. Daarom ook komt er geen einde aan de
uitbreidingsmogelijkheden van de begrippen. En om een beeld tot een nieuw begrip
te brengen, moet er altijd eerst een oudere tegenstelling worden afgebroken en een
nieuw evenwicht gecreëerd. Het is dat spanningsveld dat je ertoe aanzet nieuwe
ervaarde beelden in begrippen om te zetten.
De laatste jaren heb je elke anecdotiek, die nog in de serie van de Belgiëlei aanwezig
was, weggewerkt. Er zijn wel bepaalde motieven die terugkeren (voetstappen in de
sneeuw, waterplassen op het wegdek) maar je kunt de plaats in de straat niet
localiseren. Je werk is er intenser door geworden.
De serie ‘De Belgiëlei’ kun je nog altijd als een schilderij zien dat een straatgezicht
voorstelt. Terwijl het voor mij alleen maar een model van de werkelijkheid was. De
keuze van het motief leek aangewezen omdat ik vanuit mijn atelier de kans had het
alle dagen te observeren. Uit de werken van de laatste jaren kun je die gekende
conclusies niet meer trekken. De
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mensen zullen dus voorzichtiger zijn en eerst andere werken bekijken en pas dan
trachten te interpreteren op de juiste waarde. Op die manier heb je er trouwens het
meest aan, wanneer je voor iets staat dat je een kunstwerk noemt. Je hebt dan het
gevoel: nu interpreteer ik zoals het gezien moet worden. Dat is toch de basis van de
kunstervaring.
Kun je dat met een voorbeeld illustreren?
Neem dit werk hier, ‘Hiërarchie’ (1979). De blauwe steen die erop afgebeeld werd
is door het alledaagse stof tot een grijs, kleurloos geheel geworden. Van zodra daar
regen op valt, verschijnt de oorspronkelijke kleur van die steen opnieuw. Dat is voor
mij een soort natuurlijke geschiedenis van de kleur zelf. En in het bovengedeelte van
het werk heb je een soort anti-these: de bodembedekking wordt gevormd door meer
degelijke stenen. En je krijgt een gevoel van warmte in het binnenzicht tegenover
de vochtigheid van de voetpadtegels onderaan. En dan zijn er de perspectieflijnen
die eigenlijk doorlopen zodat je er als toeschouwer middenin komt te staan.
Sommige lijnen vormen als het ware romeinse cijfers. Dat is geen interpretatie
van betekenissen maar een natuurlijke associatie die ik er zelf ingelegd heb. Een
kunstcriticus heeft eens gezegd: de schilderijen van Heyrman geven ook ongewild
een sfeer weer van leegte eigen aan de verstedelijking. Zie je, dat is interpretatie. Ik
hou niet van die idee van het ongewilde.
Toch wijst die opmerking wel op iets dat in je werk aanwezig is: de leegte, wegens
de afwezigheid van de menselijke figuur?
Ik zou eerder zeggeni; de stilte. De stilte is ideaal voor die associatie met
materieverschillen.
De vorm van je werk doet me soms denken aan het oeuvre van Mark Rothko. Daarin
beleef je ook die ervaring van stilte. Mij maakt het stil.
Wel ja, dat is natuurlijk een goede werking. Iets kan geen stilte oproepen dat van
zichzelf uit niet echt stil is. En dat alleen door de kleur. Dat is natuurlijk het knapste
bij Rothko dat hij de kleur haar eigen betekenis gaf. Dat is zijn grootste verdienste.
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Onderwijs en Samenleving
W. van Walstijn
Het onderwijssysteem of het schoolwezen1 staat niet op zichzelf: er is een net
van wederkerige betrekkingen tussen het onderwijs als systeem en de
samenleving waarvan het deel uitmaakt. Dat is oud nieuws, boekenplanken zijn
gevuld met geschriften waarin gewezen is op de interactie tussen onderwijs en
samenleving. Wie dus over dit onderwerp de pen ter hand wil nemen, dient
alvorens zijn overwegingen op papier te zetten de literatuur daarover te
raadplegen. Zodoende komt men er weldra achter dat over de interactie
onderwijs-samenleving twee controversen bestaan, die de keerzijden zijn van
één medaille.
De eerste controverse betreft de vraag in hoeverre het onderwijs gezien mag
worden als dominante factor van of als hefboom voor maatschappelijke
vernieuwing en verandering. Een andere controverse behelst de vraag in hoeverre
het onderwijs uitdrukking is van hetgeen in een samenleving kenmerkend is.
Van deze twee heeft de eerste duidelijk meer energie opgeëist dan de tweede.
Strijdpunt is dus de invloed van het onderwijs op de samenleving enerzijds en
de invloed van de samenleving op het onderwijs anderzijds. Moet het onderwijs
worden voorgesteld als speelbal of als medespeler van maatschappelijke
verandering en ontwikkeling?
De bewindsperiode van minister van Kemenade2 heeft in Nederland levendige
discussies opgeleverd over de plaats en de betekenis van het onderwijs in de
samenleving. Deze minister heeft zich daarover bij diverse gelegenheden uitgesproken.
Uit de verdediging van zijn eerste onderwijsbegroting komt het volgende citaat:
‘Sinds de ontwikkeling van het schoolwezen op het einde van de vorige eeuw heeft
er altijd een nauwe samenhang bestaan tussen het onderwijs en de samenleving
waarin het functioneerde. Onderwijs werd bepaald door en was mede bepalend voor
de vormgeving van de samenleving, de richting waarin die zich bewoog en

1

2

Deze term gebruikt Idenbuig. Hoewel ik de term als synoniem voor onderwijssysteem gebruik,
geef ik de voorkeur aan de term onderwijssysteem. Schoolwezen verwijst te eenzijdig naar
scholen, als zouden zij de enige instituties binnen een onderwijssysteem zijn.
Minister van Kemenade was minister van Onderwijs en Wetenschappen van 11 mei 1973
tot 19 december 1977.
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de plaats en de mogelijkheden van de individuele personen daarbinnen.
Onderwijsdoelstellingen als volwassenwording, optimale ontplooiing van de
persoonlijkheid, voorbereiding op het maatschappelijk leven en de uitwerking daarvan
in schooltypen, in vakken, in exameneisen en beoordelingscriteria zijn niet boven
tijd en plaats verheven, maar in feite uitdrukking van wat op een bepaald moment
in een bepaalde situatie door verschillende groeperingen in de samenleving als
wenselijk, waardevol en dus nastrevenswaardig wordt beschouwd. Onderwijs wordt
echter niet alleen bepaald door de samenleving, maar het heeft op de ontwikkeling
ervan onmiskenbaar een grote invloed gehad. Niet alleen onze technische
verworvenheden, niet alleen ons welvaartspeil, maar ook de wijze waarop wij werken
en waarop wij spreken en de aard van onze maatschappelijke verhoudingen zijn in
niet onbelangrijke mate door ons onderwijs bepaald. Onderwijs is steeds meer een
wezenlijk bestanddeel van ons maatschappelijk bestel geworden en een belangrijke
factor in de ontwikkeling daarvan’3. De voormalige bewindsman brengt hier duidelijk
tot uitdrukking dat het onderwijs als een sociaal systeem is te beschouwen met een
eigen subcultuur. Enerzijds ondergaat die subcultuur de invloed van de in de
samenleving geldende dominante cultuur, anderzijds beïnvloedt zij de dominante
cultuur in belangrijke mate.
Uiteraard is ook in de Contourennota4 de nodige aandacht geschonken aan de
relatie onderwijs en samenleving. Men vindt er passages die vooral een invloed op
de samenleving benadrukken, zoals 'taak van het onderwijs is nu en in de toekomst
bij te dragen tot de ontwikkeling van een samenleving met meer gelijkwaardige
mogelijkheden voor al haar leden tot deelname aan de kennis, de cultuur, het
leefmilieu, de welvaart, de arbeid en vooral de besluitvorming daarover5. Daarbij
gelden evenwel beperkingen, omdat ‘de samenleving op dat onderwijs haar stempel
zet. De maatschappelijke verhoudingen, die er in een samenleving bestaan
weerspiegelen zich in de opzet, de inhoud en de methodes van het onderwijs en in
de belangstelling van ouders en leerlingen voor het onderwijs. Zij beperken ook de
mogelijkheden van het onderwijs om in de samenleving verandering aan te brengen’6.

3
4
5
6

Handelingen Tweede Kamer der Staten Generaal, Zitting 1973-1974, pp. 2757 en 2758.
De Contourennota is een discussiestuk vervaardigd door de minister van Onderwijs van
Kemmenade waarin hij een langetermijnplan ontwikkelt t.a.v. het Nederlands onderwijsbeleid.
Contouren van een toekomstig onderwijsbestel, Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13459,
p. 9.
a.w. p. 7/8.
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De invloed van het onderwijs
Om redenen die hier niet nader zullen worden uiteengezet is de invloed op de
samenleving die van het onderwijs uitgaat niet het onderwerp van deze studie. Bekend
mag worden verondersteld dat de invloed van het onderwijs veelvuldig is nagespeurd
en met wisselend resultaat is vastgesteld. Het kader van dit artikel biedt ruimte om
slechts een fractie van de onderzoeken naar de invloed van het onderwijs kort in
ogenschouw te nemen.
Het zijn vooral economen geweest die onderzoeken hebben verricht naar het
maatschappelijk rendement van het onderwijs, d.w.z. de bijdrage van het onderwijs
aan de economische groei7. Daarnaast zijn ook talloze pogingen ondernomen om het
privé-rendement van het onderwijs vast te stellen8. Hierbij gaat het erom in hoeverre
bestaande inkomensverschillen kunnen worden toegeschreven aan verschillen in
opleidingsniveau.
Voorts kan in dit verband gewezen worden op onderzoek naar de invloed van het
onderwijs op maatschappelijke ongelijkheid in het algemeen. Dit heeft naast het
hierboven al genoemde onderzoek naar inkomens ook onderzoek opgeleverd naar
bijvoorbeeld sociale mobiliteit9 en beroepsloopbanen10. Bij al deze onderzoeken gaat
het erom vast te stellen welke relatie er is tussen onderwijs enerzijds en
maatschappelijke positie anderzijds. Dit dan met gebruikmaking van een bepaald
stratificatiemodel. In zo'n model is een rangordening gegeven naar bijvoorbeeld
beroepsposities of inkomensgroepen en recentelijk ook naar vormen van participatie11.

7

8

9

10
11

Zie voor berekeningen van het maatschappelijk en privé-rendement van het onderwijs:
Vereniging voor de Staathuishoudkunde, De economie van het onderwijs, preadviezen,
's-Gravenhage 1968. Men zie in dit verband ook J. Tinbergen, Income distribution; analyses
and policies, Amsterdam, 1975. In zijn boek zet Tinbergen uiteen dat het onderwijs een goed
instrument is om inkomensverschillen te verkleinen door het aanbod van hoger opgeleiden
te verhogen.
Zie voor berekeningen van het maatschappelijk en privé-rendement van het onderwijs:
Vereniging voor de Staathuishoudkunde, De economie van het onderwijs, preadviezen,
's-Gravenhage 1968. Men zie in dit verband ook J. Tinbergen, Income distribution; analyses
and policies, Amsterdam, 1975. In zijn boek zet Tinbergen uiteen dat het onderwijs een goed
instrument is om inkomensverschillen te verkleinen door het aanbod van hoger opgeleiden
te verhogen.
Onderzoek naar beroepsmobiliteit of sociale mobiliteit heeft ook in Nederland - vooral in de
jaren vijftig - plaatsgehad. Men raadplege bijvoorbeeld F. van Heek en E.V.W. Vercruysse,
Sociale stijging en daling in Nederland, Leiden, 1958 en J.J.M. van Tulder, De
beroepsmobiliteit in Nederland van 1919-1954, Leiden, 1962.
Zie ondermeer het vooral methodisch interessante onderzoek van J.L. Peschar, Milieu, school,
beroep; een achteraf-experiment over de periode 1958-1973, Groningen, 1975.
Zie het Sociaal en Cultureel Rapport 1976, 's-Gravenhage, 1976, p. 118.
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Ook is nagegaan in hoeverre opleidingsverschillen zich gedurende een levensloop
blijven uitdrukken in kennisverschillen en in een voortdurende kennisverwerving12.
Voorts moet in dit summiere overzicht nog worden gewezen op de zeer gemêleerde
groep van onderzoekingen waarin het opleidingsniveau gerelateerd is aan sociaal
gedrag. Zo is onder meer nagegaan of het opleidingsniveau een determinant is van
criminaliteit, van vrijetijdsbesteding, van informatiegebruik, van arbeidsoriëntatie13.
Zulks is ook nagegaan voor religieus-kerkelijk gedrag, waarbij niet alleen is gelet
op het opleidingsniveau, maar ook op de invloed van religieuze socialisatie door
middel van op levensbeschouwing geënt onderwijs14.

Theorievorming
Waar zoveel onderzoek heeft plaatsgehad, zou men verwachten dat de theorievorming
in een vergevorderd stadium is. Dat is misschien ook wel zo, maar deze theorie is,
althans als verklaring voor de invloed van het onderwijs op de samenleving ten dele
weerlegd. Meyer15 heeft zich diepgaand beziggehouden met de vraag op welke wijze
het onderwijs de samenleving beïnvloedt. Hij wijst erop dat in de scholen weliswaar
in belangrijke mate socialisatie voor latere sociale posities plaatsvindt, maar de
uitkomst van deze socialisatie ‘have little long-run staying power or predictive power’.
In reactie op de empirische zwakte van de socialisatietheorie en in reactie op het
vertrouwen in de hefboomfunctie van het onderwijs voor maatschappelijke
vernieuwing en gelijkheid ontwikkelde zich de allocatietheorie. Volgens deze theorie
wordt men ‘allocated to adult roles on the basis of years and types of education, apart
from anything they have learned in schools. Education is thus more a selector,

12
13

14

15

H.H. Hyman e.a., The enduring effects of education, Chicago, 1975.
Interessant is te zien hoe in het rapport De komende vijfentwintig jaar; een toekomstverkenning
voor Nederland de verhoging van het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking
aanleiding is tot veranderingen op de terreinen van criminaliteit, vrije tijd, communicatie en
informatie en arbeid. Het rapport is uitgegeven door de Wetenschappelijke raad voor het
Regeringsbeleid, 's-Gravenhage, 1977.
Hier kan met name gewezen worden op de Amerikaanse onderzoeken: A.M. Greeley, P.H.
Rossi, The education of catholic Americans, Chicago, 1966, en A.M. Greeley, W.C. Mc
Cready, K. Mc Court, Catholic schools in a declining church, Kansas City, 1977. Het tweede
is een replicatie van het eerste onderzoek. Volgens beide onderzoeken is de invloed van
katholiek onderwijs op religieus-kerkelijk gedrag van volwassenen tamelijk gering, maar in
het laatste onderzoek groter dan het opleidingsniveau.
J.W. Meyer, The effect of education as an institution, in American Journal of Sociology,
Volume 83, nr. 1, pp. 55-57.
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sorter and allocator than it is a socializer’. Nu is het geenszins zo dat socialisatietheorie
onverzoenlijk is met de allocatietheorie. Ook het omgekeerde is niet waar; wat
socialisatie is voor het individu, heet allocatie gezien vanuit de maatschappij. Maar,
zegt Meyer, de allocatietheorie blijkt een meer algemene macro-sociologische theorie
te zijn over de invloed van het onderwijs als een systeem van legitimering: ‘It is
becoming more common to speak of education as legitimating the structure of modern
society, or of modern societies as in some essential way “schooled”. If we want to
understand the societal impact of education, not just its effects on the careers of
individuals we need to understand what this means’. Met andere woorden nagegaan
moet worden of het onderwijs als systeem de structuur van samenleving zelf ook
beïnvloedt.
Volgens Meyer gebeurt dit inderdaad, doordat het onderwijs in een samenleving
functioneert als een legitieme ‘theory of knowledge’ en als een legitieme ‘theory of
personel’. Volgens de eerste theorie legitimeert het onderwijs welke kennis belangrijk
is, volgens de laatste theorie legitimeert het onderwijs (de groepen daarvan) personen
die over deze belangrijke kennis beschikken. Op basis hiervan formuleert de auteur
een vijftal hypothesen over de invloed van het onderwijs op de structuur van de
samenleving16.
Anderen daarentegen, Bourdieu bijvoorbeeld17, benadrukken dat een
onderwijssysteem, althans in de westerse geïndustrialiseerde kapitalistische
samenlevingen, neigt naar een z.g. reproduktiefunctie, d.w.z. dat een onderwijssysteem
de bestaande structuur van de samenleving in stand houdt of zelfs nog versterkt. De
studies van Jencks, Boudon en Bowles en

16

De vijf hypotheses die Meyer formuleert zijn deze:
- The expansion (and institutionalization) of education expands the number of functions
that are brought under social control and that responsible actors must take into
account.
- The expansion (and institutionalization) of education expands the number of
specialized and elite positions of society. It defines and justifies their occupancy by
particular people.
- The expansion (and institutionalization) of education expands the content and
jurisdiction of the elements taken for granted as part of collective reality.
- Mass education expands the number of persons seen as possessing human and
citizenship responsibilities, capacities, and rights. It also expands the prevailing
definitions of these roles and their associated qualities.
- The more institutionalized the modern system of education, the more intensified the
causal relationships of allocation and socialization.

17

Voor het eerst sprak P. Bourdieu over de reproduktie van het onderwijs in Systèmes
d'enseignement et systèmes de pensée, in Revue internationale des sciences sociales, XIX,
3, pp. 367-388. Later zou hij met J. Passeron ook schrijven La reproduction: éléments pour
une théorie du système d'enseignement, Paris, 1970.
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Ginitis18 hebben in dit opzicht zeker indruk gemaakt. Zo groeide het besef dat de
ongelijkheid in het onderwijs niet los gezien kan worden van de meer omvattende
sociale ongelijkheid in de samenleving. Terecht wijst Meynen in dit verband op
maatschappij-kritische stromingen, die in alle variaties waarin zij zich voordoen,
‘één ding gemeen hebben, namelijk dat zij de relatie maatschappij-onderwijs
uitdrukkelijk in de analyse betrekken...’ van de ongelijkheid van kansen in het
onderwijs19.
Het onderwijs is in vele opzichten verbonden met en ook uitdrukking van de
omringende maatschappelijke werkelijkheid. Hiermee ben ik aangekomen bij het
onderwerp van dit artikel.

De sociaal-culturele oriëntatie van het onderwijs
De keuze om een studie op te zetten over de invloed van de samenleving op het
onderwijs, of anders gezegd, de oriëntatie van het onderwijs als systeem op de
waarden, normen, verhoudingen en heersende opvattingen van de samenleving laat
de invloed die van het onderwijs zelf uitgaat, buiten beschouwing. Wel ligt aan deze
keuze impliciet een waardering ten grondslag, namelijk dat de samenleving het
onderwijs domineert en niet andersom. Daar komt nog bij dat de belangstelling van
onderzoekers vooral gericht is geweest op de invloed uitgaande van het onderwijs20.
Mogelijk dat ik 1971 kan aanmerken als een doorbraak in Nederland naar een grotere
belangstelling voor de verbondenheid van het onderwijs met zijn maatschappelijke
omgeving in de zin zoals hier opgevat.
In dat jaar verschijnt Mathijssen met zijn Klasse-onderwijs21. Hierin heeft hij
geprobeerd via ‘een historisch-sociologische analyse voor elke cultuurperiode aan
te geven hoe dominante ideeënstelsels hun uitwerking krijgen in de
onderwijsstructuur...’22. Matthijsen komt tot drie verschil-

18

19
20
21
22

Chr. Jencks e.a., Inequality; a reassessment of the effect of family and schooling in America,
New York, 1972. R. Boudon, Education, opportunity and social inequality; changing in
prospects in western society, New York, 1974. S. Bowles, H. Ginitis, Schooling in capitalist
America; educational reform and the contradictions of economic life, New York, 1976.
G.W. Meynen, Maatschappelijke achtergronden van intellectuele ontwikkeling, Groningen,
1977, p. 204.
Eerder heb ik hier op gewezen in Kansen op Onderwijs, een literatuurstudie over ongelijkheid
in het Nederlandse onderwijs, 's-Gravenhage, 1975, pag. 80.
M.A.J.M. Matthijssen, Klasse-onderwijs; sociologie van het onderwijs, Deventer, 1971.
a.w. p. 100.
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lende cultuurperiodes die sedert 1800 dominant zijn geweest en hun uitwerking
hadden op het onderwijs. Het zijn de aristocratische, meritocratische en democratische
periodes. Met deze cultuurperiodes corresponderen voor wat het onderwijs betreft
het aristocratische standenmodel, het professionele deskundigheidsmodel en het
zelfbeschikkingsmodel. In zijn boek is ook het theocratische cultuurmodel genoemd,
maar dit is na 1800, hoewel voortdurend aanwezig, nooit dominant geweest23. Hier
taxeert Matthijssen mijn inziens de zaak verkeerd. De schoolstrijd doet anders
vermoeden, namelijk dat in een bepaald opzicht wel degelijk sprake is geweest van
een dominantie van het theocratische cultuurmodel: eerst een jarenlange strijd om
het bestaansrecht, uitlopend op de vrijheid van onderwijs (1848), daarna voortzetting
van de strijd om financiële gelijkstelling, uitlopend op de pacificatie (1917).
Hoe dit ook zij, aan de door Mathijssen uitgevoerde analyse liggen de - overigens
onuitgesproken - proposities ten grondslag die ik hier als een voorlopige precisering
van het begrip sociaal-culturele oriëntatie aan de lezer voorhoud:
- het onderwijs is niet boven tijd en plaats verheven24, niet waardevrij, maar
waardegebonden;
- het onderwijs is (mede) ontstaan als antwoord op bepaalde in de samenleving
gegroeide waarden, normen, opvattingen, behoeften en verhoudingen;
- het onderwijs varieert naargelang de sociaal-culturele en historische context
varieert;
- het onderwijs vertoont een verwevenheid met de culturele erfenis van een volk,
van een samenleving, en de daarin voorkomende tendenties.
De verbondenheid van het onderwijs met zijn maatschappelijke omgeving is ook
gestipuleerd door Idenburg, met name eveneens in 197125. Zoals in figuur 1 is te zien,
behoren tot de externe relaties van het schoolwezen zowel instituties, waaronder
ondernemingen, beroepsorganisaties, gezin en staat, als maatschappelijke krachten.
Hiertoe rekent Idenburg het technologisch systeem, het ideologisch systeem, het
economisch systeem, het sociaal systeem, het politiek systeem en de demografische
ontwikkelingen. De relaties tussen onderwijs en maatschappij kunnen oorzaak,
voorwaarde, gevolg en belemmering zijn van maatschappelijke

23
24
25

a.w. p. 107.
Contourennota I, p. 7.
Ph.J. Idenburg, Theorie van het onderwijsbeleid, Groningen, 1971.
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verandering26. Ondanks de wederkerigheid van de betrekkingen relativeert Idenburg
de onderlinge relaties als hij over het schoolwezen spreekt als een ‘Pedagogische
Provinz die met een hechte wal is omgeven’27. Verderop heeft het zelfs ‘het
(schoolwezen) doet zich aan ons voor als een afgesloten gebied, een Pedagogische
Provinz. De insiders en outsiders zijn door een dichte omheining gescheiden. Het
gebied heeft zijn eigen maatstaven’28. De auteur lijkt hier duidelijk in strijd te komen
met zijn ontworpen relatieschema, waarin juist ‘de nadruk valt op externe relaties’29.
De overtuiging dat de dominante cultuur, de sociaal-culturele karakteristieken van
een samenleving zich weerspiegelen in het onderwijs, is allengs, ook internationaal,
meer uitgesproken. In elke tijd is het onderwijssysteem een afspiegeling van wat in
die tijd nodig en wenselijk wordt geacht in verband met het functioneren van de
samenleving. Een zeer indringende beschouwing over het maatschappelijk karakter
van het onderwijs is afkomstig van Levin30. Hij stelt: ‘All educational systems serve
their respective societies such that the social, economic and political relationships
of the educational sector will mirror closely those of the society of which they are a
part’. Dit gezichtspunt voert de auteur tot de conclusie dat onderwijshervorming
alleen succesvol kan zijn, wanneer de maatschappelijke omgeving hieraan behoefte
heeft. Er moet volgens Levin de nodige spanning zijn tussen wat het onderwijs doet
en de samen-

26
27
28
29
30

a.w. p. 91.
a.w. p. 14.
a.w. p. 163.
a.w. p. 13.
H.M. Levin, Educational Reforms: Its meaning? Occasional paper, School of Education
Stanford University, 1973.
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leving verlangt om veranderingen in het onderwijs door te voeren31. In de geschiedenis
van het onderwijs ziet de Amerikaan een bevestiging van de opvatting dat grote
wijzigingen (‘turning points’) in de doelstellingen en functies van het onderwijs
samenvallen met belangrijke omwentelingen in de samenleving.

Sociaal-culturele oriëntatie als gedragskenmerk
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat wanneer het onderwijs als subsysteem
van de samenleving wordt opgevat dat zich mede voegt naar de sociaal-culturele
hoofdtrekken van die samenleving, dit dan een zekere mate van openheid in het
onderwijs veronderstelt. Met andere woorden: het onderwijs moet eerder worden
beschreven als een open systeem dan als een gesloten systeem. Van een gesloten of
autonoom systeem is sprake wanneer het in sterke mate onafhankelijk functioneert
van zijn omgeving, dat ook weer uit tal van subsystemen kan bestaan.
Natuurlijk bezit het onderwijssysteem ook een zekere mate van autonomie, het
staat niet open voor elke verandering. Geen enkel maatschappelijk systeem is geheel
open, in de zin van totaal afhankelijk, evenmin als dat er geheel gesloten
maatschappelijke systemen zouden zijn, in de zin van volledig autonoom. Afgezien
daarvan moet nog op een ander facet gewezen worden. Een systeem kan open zijn
naar zijn omgeving, maar de voor het systeem relevante veranderingen die daarin
optreden, vertraagd verwerken. Er is dan sprake van een ‘time-lag’. Dit heeft te
maken met de veranderingscapaciteit of flexibiliteit van een systeem.
Het is dus onjuist uit een mogelijke geringe flexibiliteit van het onderwijssysteem
zondermeer af te leiden dat het een gesloten systeem zou zijn. Daarom: de wel bijna
spreekwoordelijke inertie van het onderwijs heeft niet alleen, wellicht ook niet zo
zeer, betrekking op de mate waarin het onderwijs open staat voor zijn
maatschappelijke omgeving, als wel op het tempo waarin hervormingen in het
onderwijs zijn in te voeren. Dit laatste is vooral een resultante van de machtsverdeling
binnen het systeem.

31

Letterlijk zegt Levin: ‘What is important to note is that schools can only serve as an agent
of change when their activities and outcomes contradict the larger social order’. (a.w. p. 25)
In zijn resumé schrijft Levin: ‘...it will not be possible to use the schools as a platform for
social reform since their operations will always be overshadowed by the operations of the
host society. Schools are to be viewed as functional in obeying the rules of the game set our
by larger society, and analysis of the educational sector must take into account this tennet.
In effect, only when there is a demand for educational reform by the polity will educational
reform succeed’, (a.w. p. 28).
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Volgens de systeemanalyse32 kan het onderwijs statisch worden beschouwd door een
beschrijving van zijn structuur (geheel van relaties) en zijn cultuur (geheel van
waarden, normen en doeleinden). Een dynamische beschouwing van het onderwijs
beschrijft het gedrag en de eigenschappen die het gedrag van het systeem beïnvloeden.
Onder het gedrag moet worden verstaan het verloop van de toestand van een
systeem in de tijd. Een systeem verkeert in een bepaalde toestand. Toestanden kunnen
verschillende eigenschappen vertonen en één van de meest voorkomende
eigenschappen is de stationaire toestand of het evenwicht (steady state): de toestand
verandert niet. Een andere eigenschap is stabiliteit. Een systeem is stabiel wanneer
het na een verstoring ertoe neigt terug te keren naar de initiële toestand. Dikwijls is
het voor een systeem onmogelijk terug te keren naar de begintoestand door veranderde
omstandigheden in de omgeving of in het systeem zelf. Dat is met name onmogelijk
wanneer het totaal van de veranderingen een zodanige waarde overschrijdt dat
aanpassing nodig is. Aanpassing geeft dus nieuw gedrag te zien, waardoor de interactie
van het systeem met zijn omgeving verandert. Aanpassing stelt het systeem in staat
een nieuwe stationaire toestand of evenwicht te vinden.
De systeemtheoretische benadering biedt de mogelijkheid de interactie tussen het
onderwijs en de samenleving in beschouwing te nemen. Uitgangspunt daarbij is dat
de sociaal-culturele oriëntatie een belangrijk gedragskenmerk is van het onderwijs.
Dat wil in systeem-analitisch jargon zeggen dat het onderwijs door middel van
aanpassing aan de dominante cultuur, waarin begrepen zijn de heersende waarden,
normen, behoeften en verhoudingen in de samenleving, een stationaire toestand tracht
te bewerkstelligen.

Besluit
Het zal de lezer niet moeilijk vallen zelf voorbeelden te bedenken van hoofdtrekken
van onze cultuur die tot uitdrukking zijn gekomen in het

32

Er zijn talloze andere benamingen in omloop, zoals systeemtheorie, systeemdenken en
systeemanalyse. Voor de theoretische uiteenzetting over de systeemanalyse zie T.A. Kramer
en J. de Smit, Systeemdenken, Leiden, 1974. In een enkel opzicht ben ik van hen afgeweken.
Zo spreken Kramer en de Smit alleen over de structuur van systemen en niet over de cultuur.
Zie ook: T. Mesdom en W. Wielemans, Het systeemdenken in de onderwijskunde, een
oriëntatie in Ped. Tijdschrift/Forum voor Opvoedkunde, jaargang 3, nr. 10, pp. 541-565.
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Nederlandse onderwijs. Tal van maatschappelijke verhoudingen en waarderingen
die in de Nederlandse samenleving voorkomen, weerspiegelen zich in de structuur
en cultuur van het nationale onderwijssysteem. Dit brengt met zich mee dat het
onderwijs sommige karakteristieken maar moeilijk kan veranderen, zolang diezelfde
karakteristieken niet eerst in de samenleving zelf veranderen. Omgekeerd hebben
belangrijke culturele veranderingen hun uitstraling naar het onderwijs.
Zoals individualisme een overheersend kenmerk geworden is in de cultuur, zo is
ook de individualisering in het onderwijs meer geaccentueerd. Evenzo kan verwacht
worden dat in een samenleving waar het prestatie- en hiërarchisch beginsel sterk
opgeld doen, ook in het onderwijssysteem deze beginselen tot gelding komen. Voorts
zal onze samenleving, die in alle geledingen meer en meer kennisintensief is
geworden, een sterk cognitief onderwijs vragen. Niet het onderwijs zelf is oorzaak
van de centrale plaats die kennisinhouden in tal van leerplannen innemen, die oorzaak
ligt juist elders: daar waar voor het functioneren van mensen in maatschappelijke
functies kennis hoognodig is en ook hoog gewaardeerd wordt. Actueel is ook de rol
van het onderwijs ten aanzien van de ongelijke positie van meisjes en vrouwen in
het onderwijs. Alhoewel er voor meisjes nagenoeg geen formele belemmeringen
meer zijn om zich in en door het onderwijs te ontplooien, moet toch worden
vastgesteld dat het huidige onderwijs nog steeds qua inhoud, structuur en organisatie
voor meisjes ten opzichte van jongens ongewenste situaties schept. Het zijn situaties
die veelal aanleiding geven tot roldwang. Kennelijk bevestigt het onderwijs de in de
samenleving geldende geslachtsrolopvattingen en draagt deze ook over33.
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts bedoeld om het sociaal-cultureel gedrag
van het onderwijssysteem te illustreren. Zij zijn algemeen bekend. Dat is ook het
geval met de vanouds overwegende oriëntatie van het onderwijs op het economisch
subsysteem in de samenleving. Hierin is geleidelijk verandering gekomen. Het
onderwijs gaat zich meer oriënteren op het welzijnssysteem in de samenleving. Zo
zeer zelfs dat het onderwijs primair als een welzijnsvoorziening wordt aangeduid34.

33

34

Recente literatuur is verschenen naar aanleiding van de 11de zitting van de Europese ministers
van onderwijs, gehouden in Den Haag, van 10-13 juni 1979. Zie o.m. de bijdrage van het
Kohnstamm Instituut en de bijdrage van C. Dessaur en C.E. van Vleuten.
De Contourennota van 1975 zegt onomwonden: ‘Onderwijs is primair een
welzijnsvoorziening...’ (p. 20).
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Forum
Als Pohier God zegt
Op 2 april 1979 vernam de Franse theoloog Jacques Pohier ten huize van de
apostolisch nuntius te Parijs in aanwezigheid van de Parijse provinciaal der
Dominicanen - tot welke orde hij behoort - dat de Congregatie van de Geloofsleer
zijn boek Quand je dis Dieu1 vanwege ‘zeer evidente dwalingen’ veroordeeld had.
De volgende dag verscheen het anathema in de Osservatore Romano en op 30 april
1979 officieel in de Acta Apostolicae Sedis2. In één klap stond een boek dat tot dan
toe alleen werd gelezen in kringen van Franse intellectuele jongeren, in de
schijnwerpers van de belangstelling. Jacques Pohier (geboren 1926) behoort tot een
nieuwe generatie Franse theologen, die in Nederland (te) weinig bekend is. Deze
theologen - tot wie o.a. Christian Duquoc3 en Jean-Pierre Jossua behoren - gaan van
het standpunt uit dat men alvorens theologie te bedrijven eerst een bepaalde
menswetenschap goed dient te beheersen (bijv. psychologie, sociologie, linguistiek
e.d.)4. Men zou de huidige Franse theologie daarom bijzonder goed kunnen typeren
als ervaringstheologie, die als vertrekpunt het reeële geloof van de mensen aan de
basis van de kerk neemt.
Zo gaat Jacques Pohier uit van de moderne ervaring dat voor veel mensen God
afwezig is. Waarom - vraagt hij zich af. Omdat men over God niet begrippelijk kan
denken. Het religieuze, zo betoogt hij, is alleen te bedenken in beelden en symbolen,
en het beeld dat hij in zijn omstreden boek centraal stelt is het oudtestamentische
symbool van de sjekinah, Gods weerschijn op het geschapene. De sjekinah van God
wordt bijvoorbeeld gesymboliseerd in het brandend braambos (Ex. 3), maar wel het
meest in de ark van het verbond. Het is de troon van JHWH, maar deze troon is leeg.
‘Uiteindelijk is zijn beste symbool misschien die leegte tussen de cherubijnen, die
leegte die de serafijnen zelf niet durven peilen’5. De sjekinah is zo voor Pohier
‘optimale plaatsbepaling van de aanwezigheid en toch wordt die nabijheid slechts
aangeduid door een open ruimte’6. Met de ark van het Nieuwe Verbond die Jezus is,
is Hij de maximale dichtheid van Gods aanwezigheid onder ons. En zo wordt de
sjekinah het model waarbinnen Jacques Pohier alle grote dogma's van de christelijke
Kerk herinterpreteert.

1
2
3
4

5
6

Jacques Pohier, Quand je dis Dieu, Editions du Seuil, Paris, 1977
A.A.S. 71 (1979), 446.
Zie zijn artikel De priester in de gemeenschap in Streven (Vlaamse editie) maart 1979,
405-414.
Pohier heeft psychologie gestudeerd. Zeer verhelderend is het artikel dat hij schreef in
Concilium nr 5, 1978, 54-63 (De gevolgen van twintig jaar omgang met de psychoanalyse
voor mijn theologiebeoefening).
Jacques Pohier, Als ik God zeg, Gooi en Sticht, Hilversum, 1979, 191 pp.
Pohier, a.w., p. 21
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Fundamenteel bij dit alles is zijn visie op God als Schepper. ‘Geloven dat God
Schepper is van het schepsel... is een verkondiging over het wezen van God en over
zijn doen, namelijk dat hij een God is die wil dat het schepsel is wat het is... Het zegt
dus dat God gelukkig is met schepselen die zijn wat ze zijn, dat hij ze niet schept om
iets anders te worden dan schepselen... Zijn glorie is juist dat het zó is en niet anders’7.
Als mensen, zegt Pohier, mogen we mensen zijn, niet minder maar ook niet méér:
de mens is slechts mens. Wij dienen ons dan ook te houden aan onze eindige grenzen,
niet alleen aan de grenzen van geboorte en dood, maar ook aan de menselijkheid van
de mens. Maar de mensen, zo gaat hij verder, hebben verraad gepleegd aan die
eindigheid: ze gaan dromen van een wereld die onvergankelijk is, een wereld zonder
sterfelijkheid, zonder einde: een hiernamaals.
Zo is Pohiers boek een fundamenteel protest tegen een godsbegrip dat mensen klein
houdt, knecht, hun alle aardse genot ontzegt en daarin is het boek zeker bevrijdend.
Het is volgens Pohier het theologisch antwoord op de grondige revisie die heel de
westerse beschaving doormaakt in haar opvattingen over leven en dood. Biologisch,
sociologisch, historisch en psychologisch verschijnt de dood in het moderne westen
niet meer als iets dat aan ‘leven’ tegengesteld is of de vijand ervan. Integendeel, de
dood is levensvoorwaarde en zelfs levenskwaliteit: ‘De dood is een van de grote
uitvindingen van het leven’8. Het afstervend geloof in een ‘hiernamaals’ is volgens
Pohier geenszins te wijten aan theologen, maar aan een nieuw levensgevoel dat zich
in onze cultuur baanbreekt.
In de tweede helft van zijn boek tracht deze Franse theoloog dit nieuwe
levensgevoel en de ontmythologisering van de dood te verbinden met heel het
christelijk geloof. Hij tracht dus de christelijke boodschap te behouden, maar haar
volkomen los te maken van de gedachte: de dood moet overwonnen worden. Daarmee
brengt hij een diepe breuk tot stand met de joods-christelijke traditie; ook zijn
dieptepsychologische verklaring van de verrijzenis van Christus als een uiting van
paranoïd verlangen van de leerlingen is nogal zwak.

Reactie - kritiek
Het was dan ook geenszins verwonderlijk dat de Franse (met name Parijse)
geloofsgemeenschap die het boek van Pohier in handen kreeg, vooral het vierde
hoofdstuk (de verrijzenis van Jezus) ernstig kritiseerde. Door gesprekken met deze
mensen was Pohier zelfs al een tweede omgewerkte editie van het boek aan het
voorbereiden en wilde hij in een artikel in Supplément de la Vie Spirituelle zijn
vroegere ideeën nuanceren en bijstellen, maar de veroordeling door Rome hield naast het verbod om nog voor te gaan in de eucharistie - ook een schrijfverbod in.
Wat Pohier het meeste zeer doet, is dat Rome naar zijn opvatting de plaatselijke
geloofsgemeenschap miskend heeft. Zij was reeds bezig, zo zegt hij, mijn
geloofsorthodoxie onder kritiek te stellen en Pohier had liever gezien dat het kerkelijk
leergezag het schiftingsproces met betrekking tot dit boek in de lokale kerk eerst zou
hebben afgewacht: de Romeinse veroordeling had helemaal niet behoeven plaats te
7
8

Pohier, a.w., pp. 65-66
Uitspraak van de bioloog François Jacob, die in 1965 de Nobelprijs won.
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vinden, aangezien de plaatselijke, Franse, kerkgemeenschap zich van de meeste
veroordeelde punten al had gedistanciëerd. De geloofsgemeente in Frankrijk - aldus
prof. Edward Schillebeeckx, wiens persconferentie bij het verschijnen van de
Nederlandse Pohier-uitgave we hier verkort hebben samengevat - bleek voldoende
christelijk gezond verstand te bezitten om kaf en koren in het omstreden werk te
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scheiden. Een ingrijpen van bovenaf miskent de in Vaticanum II neergelegde
ecclesiologie. In de reactie van de lokale kerkgemeenschap van Parijs op het boek
van Pohier is immers gebleken dat deze groep gelovigen een wezenlijke taak op zich
heeft genomen in het uitoefenen van de onfeilbaarheid van het kerkelijk leergezag.
Bovendien hebben veroordelingen steeds een averechts effect: het boek is in één
klap overal bekend en is al in vijf wereldtalen uitgegeven. Mensen die Pohiers
opvattingen betreffende het eeuwige leven delen, zijn door het lezen van dit boek
niet van opvatting veranderd; zij die in het eeuwig leven geloven zijn door Pohiers
woorden niet verontrust en hadden zich reeds van hem gedistanciëerd.
De woorden waarmee Jacques Pohier zijn boek opent, hebben na deze hele affaire
wel een héél andere belichting gekregen: ‘Voor het eerst van mijn leven schrijf ik
voor mijn plezier. En gedreven door iets wat zich binnen mij afspeelt... Vandaag wil
ik over God zeggen waar ik zin in heb. En op de manier die mijn voorkeur heeft.
Voor mijn plezier. En omdat het moet. Om verder te kunnen leven. Wat zal er
gebeuren?’9. De gevolgen zijn bekend.
Panc Beentjes

9

Pohier, a.w., p. 9. Voor verdere informatie en achtergronden over de zaak Pohier zij verwezen
naar het interview dat Ton Oostveen met de veroordeelde dominicaan had (De Tijd, 14
november 1979) en de artikelen van H.J. Smeets (= de vertaler Harrie Smeets??) in de Bazuin
van 13 april 1979 (nr. 16) en van 9 november 1979 (nr. 44).
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De oude ‘Verschueren’ bij de tijd gebracht*
Eén jaar voordat de nieuwe taalwetgeving van 1932 de definitieve en volledige
vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen inleidde was de 42-jarige J.
Verschueren s.j. a.h.w. op de valreep klaargekomen met de eerste uitgave van zijn
‘Modem Woordenboek’. De op de ‘Petit Larousse’ geïnspireerde opzet, tegelijk een
taalkundige en encyclopedische gids voor de gebruiker te zijn, beantwoordde blijkbaar
aan een grote behoefte van de cultureel ontvoogde nederlandstalige gemeenschap in
België. De eerste tien jaar kwamen drie nieuwe uitgaven van de pers en de volgende
tien jaar waren het er nog eens drie, waarvan de laatste (1961) tot in 1974 nog vier
herdrukken beleefde. De man die als self-made taalkundige, geograaf en lexicograaf
nagenoeg geheel ‘op eigen houtje’ dat pionierswerk had gepresteerd, overleed in
1965. Al geruime tijd was het zijn occasionele medewerkers - en eventuele opvolger
- duidelijk geworden dat een nieuwe uitgave meer zou dienen te behelzen dan het
gebruikelijke ‘aanzienlijk vermeerderde en bewerkte druk’: zonder iets te willen
afdingen op de uitzonderlijke verdiensten van een pionier, die zich jarenlang haast
uitsluitend aangewezen zag op zijn individuele - bijwijlen wat eigenzinnige - inspiratie
en creativiteit, was men toch vrij algemeen de overtuiging toegedaan dat het modern
woordenboek aan een grondige en dus nogal tijdrovende herziening toe was, zowel
op het vlak van de taalkundige en encyclopedische toelichtingen als op dat van de
actualiteit, de lay-out en de illustraties. De redactie zou men moeten toevertrouwen
aan een taalkundig onderlegde en lexicografisch geschoolde verantwoordelijke, die
bovendien een beroep kon doen op een team van deskundigen, dat de encyclopedische
informatie zou verzorgen volgens de actuele stand van de inmiddels vaak stormachtig
ontwikkelde onderscheiden wetenschappen. Na Verschuerens overlijden kreeg die
ambitieuze onderneming stilaan vaste vorm, maar bleek veel meer tijd te vergen
dan men aanvankelijk had verwacht. In de in het najaar 1979 dan eindelijk toch
verschenen, tweedelige nieuwe (achtste) uitgave heeft de oude Verschueren een
gelukkige en m.i. grotendeels gelukte metamorfose ondergaan, die dit keer met het
volste recht ‘geheel opnieuw bewerkt’ mag heten ‘onder redactie van Dr. F. Claes’.
Verschueren zelf had reeds het prinicpe gehuldigd van de zogeheten semasiologische
verklaring, die probeert het onderlinge verband tussen de betekenissen van eenzelfde
woord zo systematisch mogelijk te ordenen volgens de eigenlijke en on-eigenlijke
(overdrachtelijke) betekenis ervan, welke laatste vaker nog onderverdeeld kan worden
in de metonymische (door oorzakelijke, instrumentele... relaties met de eerste
verbonden) en de metaforische (door louter gelijkenis, analogie... verbonden)
betekenissen. Zo loopt b.v. de eigenlijke betekenis van ‘hoofd’ (als lichaamsdeel)
over in de metonymische (zoals verstand, inzicht, geheugen) en de metaforische
(zoals het hoofd van een brief, de staat enz...). Ook de aparte en wel omschreven
betekenis die een woord desgevallend in een bepaalde wetenschappelijke context
gekregen heeft, dient met een uitdrukkelijke verwijzing naar die context vermeld te
worden: dat is b.v. het geval met de betekenis die in de plantkunde aan het woord
‘hoofdje’ wordt gehecht.
De nieuwe redacteur heeft, naast een volledige en bijzonder kritische herziening
van de etymologische woordverklaringen, de eerder geschetste semiologische
verklaring zo zorgvuldig en consequent mogelijk toegepast, en met name uitdrukkelijk
veel aandacht besteed aan de zogeheten uitbreidingen die ook de eigenlijke betekenis
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van een woord kan ondergaan (hebben) en die voor een juist begrip ervan
onontbeerlijk zijn. Waar, om maar één voorbeeld te noemen, de vroegere uitgaven
aan de oorspron-
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kelijke betekenis van kristal (als heldere kwarts of bergkristal) slechts één uitbreiding
(tot àlle op natuurlijke wijze door platte vlakken begrensde lichamen) toekenden,
vermeldt de nieuwe uitgave een tweede en wezenlijke uitbreiding (tot alle vaste
lichamen met een symmetrisch opgebouwde inwendige structuur, ongeacht de al dan
niet aanwezige, uitwendige manifestatie daarvan). Nu zijn de geraadpleegde
deskundigen veelal geen professionele lexicografen. Het welslagen van de hele
onderneming hangt dan ook in hoge mate af niet alleen van de door hen verstrekte
én verwoorde informatie, maar evenzeer van de wijze waarop de uiteindelijk
verantwoordelijke lexicograaf-redacteur die gegevens weet te verwerken. Het waren
vooral die aspecten - en verdiensten van de nieuwe uitgave, die de Nijmeegse
hoogleraar Prof. Dr. A. Weynen terecht heeft beklemtoond in zijn ‘woord vooraf’:
‘De indeling en etikettering van de betekenissen is lang niet zo simpel als het de lezer
in vele gevallen lijkt. En wanneer men zich tot taak stelt ook etymologische
toelichtingen te schrijven, begeeft men zich in een woud van onzekerheden. Allemaal
randverschijnselen waarvoor uiteindelijk de meesterhand die in eerste instantie de
betekenisomschrijvingen moet verzorgen, ook verantwoordelijkheid draagt’.
Vanzelfsprekend dient de lexicograaf, die voor de eindredactie instaat, zich te
(kunnen) verlaten op de informatie - en de daarbij, voor de vakspecialist vaak pijnlijke,
gehanteerde selectie - zoals die hem door de deskundige medewerkers wordt
aangereikt. In een persoonlijke mededeling gaf een co-redacteur mij te verstaan dat
een aantal niet-vermelde vertegenwoordigers van de hedendaagse beeldende kunst
toch een opname hadden verdiend o.m. Gustav Klimt, Leon Spilliaert, Paul Joostens,
Egon Schiele, Lucio Fontana, Louise Nevelson, Yves Klein, Piero Manzoni, Joseph
Beuys, Christo, Dennis Oppenheimer, Bruce Naumann, Anthony Caro, Edward
Kienholz. Belangrijke trends worden al evenmin vernoemd, zoals fluxus, land art,
minimal art, body art. Informatie over andere kunstenaars is vaak misleidend of
onvolledig. Umberto Boccioni wordt getypeerd als schilder, terwijl zijn invloed
vooral uitgaat van zijn futuristisch beeldhouwwerk. En waar men leest over Georges
Braque: Kubisme, scherp omlijnde stillevens; behoort tot het fauvisme, ziet men niet
duidelijk dat Braque (met Picasso) de grondlegger is van het Kubisme. Van Antonio
Tapiès wordt beweerd dat hij de invloed verwerkte van Buffet (die vijf jaar jonger
is), wat helemaal fout is. Men zou eerder verwachten dat men naar de art brut van
Jean Dubuffet zou verwijzen. Ongetwijfeld zijn er ook op andere gebieden nog heel
wat op- en aanmerkingen te maken, die door de redactie niet alleen worden verwacht
- maar hopelijk ook in dank zullen afgenomen worden.
Zoals in het verleden wordt ook in de nieuwe uitgave veel (bewerkte of heel
nieuwe) informatie aangeboden in de vorm van overzichtstabellen (om het even of
het nu om chemische elementen, nationale munten, fonetisch en blindenschrift gaat,
of om alle Nobelprijswinnaars tot 1978, alle bemande ruimtevaarten...).
Bijzonder nuttig - ook op taalkundig vlak - zijn de talrijke, vrij gedetailleerde
afbeeldingen van vertrouwde en minder vertrouwde objecten (planten, dieren,
biologische structuren... voorwerpen als een harnas, motoren, een fiets, een auto, een
vliegtuig en zelfs een hovercraft), waarvan de ‘onderdelen’ én hun exacte, Nederlandse
benaming meteen worden meegenomen wanneer men het trefwoord zoekt. Vele
encyclopedische artikels zijn ofwel volkomen nieuw (dat geldt b.v. voor economie
en financiën) ofwel grotendeels opnieuw bewerkt. In eerdere uitgaven haast
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systematisch verwaarloosde of geïgnoreerde domeinen van de actualiteit als film of...
sport, zijn thans behoorlijk vertegenwoordigd.
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De meest opvallende vernieuwing zit hem vanzelfsprekend in de typografie, de
lay-out en de illustraties. De gelukkige terugkeer naar een druk op twee kolommen
kwam de leesbaarheid zeer ten goede. Aan de aanduiding van de woord-klemtoon
door een punt onder de beklemtoonde lettergreep, dient men aanvankelijk wellicht
wat te wennen, maar het blijkt tenslotte toch de minst omslachtige en duidelijkste
methode te zijn. De optie alle trefwoorden in strikt alfabetische volgorde te behandelen
(en de plaatsnamen niet langer in een apart aanhangsel met kaarten-verzameling
onder te brengen) lijkt mij eveneens een gelukkige innovatie te zijn. Terloops zij
aangestipt dat de Belgische en Nederlandse gebruiker hier de namen van àlle Belgische
en Nederlandse gemeenten aantreft (van vóór en na de veelbesproken fusies).
De druk op twee kolommen liet een marge vrij voor de talrijke en fraaie (vele in
vierkleurendruk uitgevoerde) illustraties (andere illustraties beslaan de breedte van
een kolom of van de hele pagina). Illustraties van een woordenboek hebben niet
alleen - en zelfs niet op de eerste plaats - tot taak de aantrekkelijkheid van het geheel
te verhogen: een goede illustratie zegt inderdaad vaak oneindig veel meer dan een
lange, nog zo doorwrochte tekst. Dat veronderstelt evenwel dat de illustratie goed
gekozen werd en van het passende onderschrift voorzien. In een beperkt aantal
gevallen is er daarmee wat misgelopen, doordat het onderschrift ofwel gewoon
verkeerd is, ofwel ten onrechte een nauwkeurigheid suggereert die vanuit
lexicografisch standpunt niet eens vereist werd, maar toch fout is. Dat laatste is b.v.
het geval wanneer een klasse(begrip) geïllustreerd wordt aan de hand van een
afgebeelde soort (een verantwoorde methode), welke dan evenwel een zeer precieze,
wetenschappelijke benaming toebedeeld krijgt die niet klopt. Dit euvel is bij een
eerste uitgave wellicht onvermijdelijk - ook in de grootste en beroemdste
encyclopedieën treft men het regelmatig aan - en kan in een volgende druk
opgevangen worden, dank zij de verhoopte reacties van de oplettende gebruikers.
Geen enkele lexicograaf vleit zich met de mening dat zijn werk niet voor verbetering
en aanvulling vatbaar zou zijn. Meer dan wie ook wellicht beseft hij dat ‘de kritiek
makkelijk is, maar zijn kunst bijzonder moeilijk’. Ik blijf erbij dat de oude
Verschueren, dank zij de onverdroten inspanning van de nieuwe eindredacteur en
de uitgever, een verreikende en grotendeels geslaagde metamorfose heeft ondergaan,
die een juister hantering van de begrippen en een zuiverder taalgebruik in hoge mate
kan bevorderen.
H. Jans

Vooruitgang zonder groei?
Het ten dele wat naïef of zelfs aandoenlijk enthousiasme voor de economische
nul-groei - die ons leefmilieu weer ‘heel’ moest maken zonder de verworven welvaart
ook maar in het minst in het gedrang te brengen - blijkt op heel korte tijd nagenoeg
spoorloos verzwonden te zijn uit de publieke belangstelling en het politieke forum.
De aanslepende tewerkstellingsproblemen eisen opnieuw de volle aandacht op, en
alleen een onverbloemd beaamde, eco-
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nomische groei heet in staat te zijn die problemen op te lossen. Die reactie, hoe
begrijpelijk ook, biedt op langere termijn geen uitkomst. De meer dan behoorlijk
gestaafde inzichten en conclusies van talloze ecologische studies kan men toch niet
zo maar, voor onbepaalde tijd, naast zich neerleggen, als waren het even zovele loze
alarmsignalen geweest? Meteen zijn wij bij het uitgangspunt beland van ‘Vooruitgang
zonder groei? waarin Prof. dr. H. Hoefnagels op zoek gaat naar een economisch
en maatschappelijk alternatief, dat z.i. wel - en alleen - toekomst heeft.1
Het boek begint met een (noodgedwongen) bondige opsomming van de reeds
bekende feiten in verband met de ecologische crisis. Het is een soort ‘pro memorie’
van de inderdaad uiterst belangrijke mutatie die onze omgang met de natuur heeft
ondergaan: de ongehoorde kwantitatieve omgang van de menselijke ingrepen brengt
nl. een alsmaar verderreikende, kwalitatieve verandering en verslechtering van het
leefmilieu met zich, die ten dele onomkeerbaar is, ten dele nog slechts met de grootste
moeite (én tot nog toe niet verrekende kosten) te keren is. In zijn summiere
behandeling kon de auteur vanzelfsprekend niet ingaan op het detail van de feiten
en argumenten, die aan de grondslag liggen van zijn betoog. De hier geboden
samenvatting ervan lijkt mij toch, in grote lijnen, juist te zijn en met de harde
werkelijkheid te kloppen. De op p. 26 vermelde lucht- en watervervuiling b.v., die
van de continentale Westeuropese industrie als ‘zure regen’ naar Scandinavië
overwaait en daar duizenden meren en meertjes heeft aangetast, is een onloochenbaar,
jammerlijk feit2. Een aantal andere ecologische brandpunten werden al eerder
uitvoeriger in dit tijdschrift behandeld: de op p. 16 vermelde ware oorzaken van het
‘oprukken der woestijnen’3, de op p. 21 vermelde gevaren van de genetische
manipulatie4, de op p. 24 vermelde gevolgen van de overbevissing in de Noordzee5,
het op p. 34 vermelde bedenkelijke energieverbruik in de moderne produktie en
distributie van voedingsmiddelen6.
Hoe komt het, vraagt de auteur zich vervolgens af, dat het vóór kort nog fors
aangeslagen ‘groei-fetisjisme’ thans opnieuw de kop opsteekt, en dat men - voorlopig?
- weer weigert de consequenties van het nieuwe ecologische inzicht onder ogen te
zien? Grosso modo komt de diagnose van die verblinding hierop neer: binnen het
heersende neokapitalistische systeem en Westers maatschappij-model kàn men niet
anders dan alle heil blijven
1

2

3
4
5
6

Prof. Dr. H. Hoefnagels, Vooruitgang zonder groei? Over de noodzaak van een alternatieve
toekomst, Samsom uitgeverij, Alphen aan de Rijn/Brussel, 1979, 194 pp.; oorspronkelijke,
Duitse versie: H. Hoefnagels, Die neue Solidarität, Ausweg aus der Wachstumskrise, Kösel
Verlag, München, 1979, 216 pp.
Cfr. Impact of Acid Precipitation on Forest and Freshwater Ecosystems in Norway, edited
by F.H. Braekke, SNSF-Project, Research Report FR 176, Oslo, 1976. De sinds 1950
systematisch uitgevoerde metingen in een netwerk van observatieposten tonen de
voortschrijdende ‘verzuring’ aan van de Noorse oppervlaktewateren.
Cfr. H. Jans, Het zand der gramschap: door de mens geschapen woestijnen, in Streven,
december 1979, pp 243-261.
Cfr. J. Swings, Genetische manipulatie: een historisch debat, in Streven, december 1977,
pp. 246-253.
Cfr. H. Jans, We gaan de oceaan ontginnen, in Streven, januari 1978, pp. 331-343, vnl.
338-339.
Cfr. H. Jans, Van bodem tot bord: energieverbruik bij de voeding, in Streven, oktober 1978,
pp. 76-77.
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verwachten van een voortgezette economische groei. Werkgevers en werknemers
hebben, ondanks hun onderscheiden belangen, beiden baat bij de bestendiging van
hun economische orde. Omdat de industrielanden zo lange tijd naar believen konden
beschikken over de (goedkoop geprijsde) rijkdom van de Derde Wereld, konden de
werkgevers van die landen aan hun werknemers een gestaag stijgende welvaart
waarborgen. Doordat de werknemers - al dan niet met een goed geweten - mee
profiteerden van de uitbuiting van de arme landen, beschikte het economische én
politieke systeem over voldoende middelen om de fameuze ‘sociale vrede’ in stand
te houden - of die desgevallend, na min of meer ernstige strubbelingen, telkens weer
te herstellen. De voortdurend stijgende economische groei heeft bovendien de
‘verzorgingsstaat’ mogelijk gemaakt, die de levensstandaard van (nagenoeg) iedereen
kon (helpen) verhogen, en die voldoende armslag kreeg voor de uitbouw van groots
opgezette sociale en culturele voorzieningen.
Maar niet eens de aldus bedongen sociale vrede is definitief verzekerd. Binnen
afzienbare tijd - het proces is volop aan de gang - komt hij beslist op de helling staan,
doordat de weleer spotgoedkope grondstoffen en energiebronnen alsmaar duurder
worden en de Derde Wereld-landen zich tegelijk als onafhankelijke(r) concurrenten
aandienen.
Het enige antwoord (tot dus ver) van het ‘kapitaal’ op die nieuwe uitdaging was:
een nóg groter vertrouwen in de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Die
wetenschap blijft afgestemd op overheersing en nóg efficiënter uitbuiting van de
natuur. De techniek zoekt vooral door automatisering de schok op te vangen: de
nagestreefde kostenbesparing ten bate van de produktiviteitsverhoging spitst zich
uitsluitend toe op de besparing van de (loon)kost van de arbeid. Alles wijst erop dat
het heersende economische systeem zich in stand weet - en hoopt - te houden door
de eenzijdig opgevoerde, technische mogelijkheden waarover het beschikt om
arbeidsplaatsen ‘weg’ te ‘rationaliseren’ (samen met en naast de eveneens al ruim
beproefde methode, die erin bestaat de arbeidsintensieve bedrijven over te plaatsen
naar lageloon-landen, waarvan men hoopt dat ze ten alle tijde veel lagere lonen zullen
kennen). Die hele strategie, welke voorlopig de enige van het Westen lijkt te zijn, is
op ietwat langere termijn tot mislukking gedoemd en dreigt ook de sociale vrede in
haar val mee te sleuren.
De aldus geformuleerde diagnose van de kwaal, met de sombere perspectieven
die ze oproept, doet de vraag rijzen naar een alternatief ontwikkelingsmodel, dat
moeilijk anders kan dan heel erg verschillen van het gangbare sociaal-economisch
bestel. De auteur poogt dat alternatief te omschrijven als een dringend noodzakelijke
en wereldwijde ‘solidariteitsrevolutie’. Die zou op haar beurt een heel nieuwe
oriëntatie moeten geven aan al onze wetenschappen en vaardigheden: aan de
economie, die van een liberalistische ‘cowboy-economie’ een op het universeel
welzijn bedachte, ‘ruimteschip-economie’ moet worden; aan de natuurwetenschap
die haar ecologische implicaties en sociale verantwoordelijkheid niet langer uit de
weg mag gaan; aan de sociologie, die niet alleen feiten en wetmatigheden zou
registreren, maar moet durven vragen naar de noodzaak en haalbaarheid van een
anders ingerichte maatschappij; aan de techniek tenslotte, die niet langer alle
zogenaamde vooruitgang mag verwachten van grootschalige en al te vaak
onherroepelijk destructieve kundigheden, maar veel meer aandacht dient te besteden
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aan kleinschalige, voor iedereen toegankelijke, energie- en milieusparende cyclische
processen en ingrepen.
Het ware onbegonnen werk het op al die punten rijk gestoffeerde maar erg
gedrongen betoog van de auteur in een paar regels te willen samenvatten. En-
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kele grote lijnen daarvan vindt de Streven-lezer trouwens voortreffelijk geresumeerd
terug in de bijdragen van Paul Erbrich7 over het zogeheten NAWU-rapport, waarnaar
ook Dr. Hoefnagels herhaalde malen verwijst.
Hoefnagels' betoog mondt uit in de dubbele stelling dat de ‘vooruitgang door
voortgezette economische groei’ onverbiddelijk zijn einde nadert en dat een echt
menselijke en menswaardige vooruitgang zonder die groei desondanks toch mogelijk
blijft. Die anderssoortige vooruitgang veronderstelt wel een grondig gewijzigde, tot
in de praktische consequenties vertaalde visie op o.m.: de verhouding tussen materiële
welvaart en sociaal en cultureel welzijn, in absoluut of relatief armere en rijkere
gemeenschappen; de onontbeerlijke, minimale of elementaire gelijkgerechtigheid
voor de hele wereldbevolking of de onderscheiden sociale groepen; het onderscheid
tussen de echte en zogenaamde rationaliteit van onze omgang met de natuur... en
met elkaar; de bevordering van een communicatie en emancipatie, die de reële
deelname van ‘allen’ aan de voor allen zo vitale besluitvorming moet mogelijk maken.
Veel van wat de auteur hier als toekomstproject voorstelt, kan ons, in ruimte en
tijd, veraf lijken, niet of nauwelijks haalbaar, of zonder meer utopisch. Maar dan
stelt zich meteen en levensgroot de vraag: of er wel een ander dan het hier
voorgestelde alternatief IS? Vele ecologisch geïnspireerde geschriften zijn ronduit
pessimistisch of prediken schaamteloos collectief egoïstische oplossingen, die ten
minste ónze verworven (welvaarts)rechten uit de wereldbrand moeten redden. Dat
is met name het standpunt van de Noordamerikaanse ‘ecologische realisten’8, die
uitdrukkelijk het zogeheten ‘reddingsboot’-argument hanteren: men dient de
‘humanitaire’ hulpverlening (en met name die van de kerken) onverwijld op te
schorten voor een aantal toch te achterlijke (en te arme) groepen van de
wereldbevolking. Het redden van de beschaving (uiteraard de hunne en onze) heeft
rampen nodig die de wereldbevolking drastisch doen inkrimpen, opdat het sterkere
en hoger ontwikkelde overschot voortaan op ecologische, verantwoorde wijze onze
planeet aarde kan blijven beheren. In tegenstelling met die zogenaamde realistische
stellingen, is Hoefnagels' betoog allerminst defaitistisch, maar wel erg veeleisend.
De toekomst zal moeten uitwijzen of er tijdig genoeg mensen, initiatieven en krachten
te vinden zijn, die niet alleen het overleven en het goede leven van enkelen, maar
een rechtvaardiger en menselijk rijker samenleven van allen zijn wellicht unieke,
historische kans wensen te geven
H. Jans

7
8

Paul Erbrich, De valstrik van de welvaart I en II, in Streven, oktober 1979, pp. 43-52. en
november 1979, pp. 110-117.
De koplopers van die beweging waren William en Paul Paddock in Famine 1975, Little,
Brown and Company, Boston and Toronto, 1967. Gelijkaardige ideeën verdedigden Garret
Hardin en Paul Ehrlich in Population, Evolution and Birth Control, W.H. Freeman and Co,
San Francisco, 19692, en Jay Forrester in The Churches and the Transition to World
Equilibrium, een werkstuk voor de National Council of Churches, november 1971. Forrester
zei wel te betreuren dat zijn advies onverenigbaar was met het christendom, maar hij bleef
erbij dat het de enig rationele oplossing is.
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Bomans & Hellinga
Van Godfried Bomans leeft nog steeds de reputatie dat hij een grapjas is geweest.
Weliswaar is dit hardnekkig misverstand doorgaans al te eenzijdig gebaseerd op zijn
merkwaardig vermogen taalclichés te manipuleren en onverwachte semantische
combinaties op te diepen, en dit aspect van zijn kunnen zou inderdaad hoge aandacht
verdienen omdat het karikaturale verminken van taaldroesem vaak tot springlevende
betekenisconfrontatie heeft geleid. Maar even telkens ook vermengt zich zijn sonoor
stemgeluid met de wat sleperige, nostalgische ritmering van zijn spreekdebiet (met
een tempoversnelling achter in de zin) zodat een ludiek bijfacet opvallender in het
geheugen kon blijven dan de vaak al te dorre pointe die de duur van een proestlach
niet overleefde.
In deze taaie cultus van het Bomansbeeld past de heruitgave van zijn dramatisch
werk uitstekend1. Dramatisch werk als term kan enkel slaan op de vormelijke
herkenbaarheid, want als we eenmaal trachten achter het rookscherm door te dringen,
dan zijn de kringen al opgetrokken en rest er niet veel meer dan inspannende pose.
Het valt niet te ontkennen dat zijn best bekende tekst Bloed en liefde (1937) in de
eerste plaats gezien moet worden in de activiteit van de toneelamateurs omstreeks
die tijd. Maar dit hooggillerig herentoneel (ook al zijn er damesrollen) heeft vandaag
volstrekt geen functie overgehouden. Binnen een kostuumstuk doet Bomans, met
een serie willekeurige historische figuren aan elke vinger, zijn uiterste best verrassende
dialoogmomenten te bedenken. Op geen ogenblik bereikt een van deze figuren de
status van een rol, laat staan een karakter. Dat er pret mee te beleven viel, vooral
door de medespelers, staat buiten kijf; enige dramatische of theatrale waarde is
afwezig. En wat er verder nog te voorschijn is gehaald aan lekespelletjes, verhoogt
evenmin de literaire waarde.
Gerben Hellinga daarentegen behoort tot de jongere generatie die niet om zichzelf
te eren naar het theater toe is gegaan maar om er met dramatische vorm en met
uitbeeldingsstijl te experimenteren. Dat is voor mij sterker geslaagd in Verschuivingen
(Centrum, 1971) dan in de drie teksten die thans gebundeld zijn: Ajax-Feyenoord
(1970), Kees de jongen (1971), Mensch, durf te leven (1979)2. Toch zit er in de drie
stukken wel heelwat dat vergelijkbaar of analoog is en zonder betwisting verdienen
al deze dramatische pogingen gebundeld aan een kritisch publiek te worden
aangeboden. Of Hellinga echter die definitieve Nederlandse dramatische auteur is
die men er wel eens al te graag in aantreft, blijft nog uit te praten. De stof voor dit
debat kan nu van nabij gevolgd en dat is zondermeer verdienstelijk.
Het vormexperiment van Hellinga berust bij Ayax-Feyenoord op een vondst die
aanvankelijk strikt functioneel bewust wordt gemaakt, later nog steeds een stevige
actieruimte blijft maar geleidelijk weggedrukt wordt door de activiteiten van de
bezoekers van het stadion. Het is in wezen een aloude truc (de vakterminologie kent
er de uitdrukking ‘teichoskopie’ voor, het verslag door personages van gebeurtenissen
die aan het zicht van de theatertoeschouwers onttrokken zijn maar door de dramatische
personages in de coulissen gevolgd kunnen worden) die hier ingevuld is met een
1
2

Godfried Bomans, Bloed en liefde en ander toneelwerk, Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1979,
260 pp., 235 BF (Librico, Schelle).
Gerben Hellinga, Drie theaterstukken, Bert Bakker-Contact, Amsterdam, 1979, 335 pp., f
37.50/611 BF.
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concrete voetbalmatch; geleidelijk echter schuiven zich de individuen naar voren die
een eigen soort levensmatch spelen waarvoor de sportregels niet heel strikt
geformuleerd zijn. En natuurlijk is er de rivaliteit van de twee Nederlandse steden,
vooral in het taalgebruik. Daar zit overigens m.i. ook een dramatische
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conceptfout. Want Hellinga speelt het idioom van twee steden uit, maar bereikt
onvoldoende het idiolect van een aantal individuen, terwijl daar het drama wezenlijk
om begonnen is. De differentiëring van de personages houdt op bij het onderscheiden
van vage, aangestreepte typetjes die af en toe een flits van hun subjectiviteit mogen
geven (om er een narratieve draad mee te spinnen) maar die toch onvoldoende sterk
op eigen benen staan. Hellinga schudt dialoogconfetti over de niet-handeling heen;
de verhalende voortgang wordt gegarandeerd door de manipulatieve ontwikkeling
van de match en de arbitraire constructie van relaties. Omdat deze mensjes vanuit
het volstrekte niets opduiken, is Hellinga gedwongen met de initiatie van hun identiteit
door te gaan tot aan het matcheinde, en dan nog heeft hij alcohol nodig om het
massapatroon te verstoren. Veelbelovend (om zelf het cliché te herhalen) was deze
tekst omdat Hellinga erin bewees het handwerk van een dialoogschrijver te beheersen;
wat nog ontbrak was theatrale verbeelding.
Kees de jongen (uiteraard een bewerking van Theo Thijssens bekende roman) is
wel degelijk een poging om complexe karaktergegevens theatraal te vertalen, zij het
toch wel al te eenzijdig door de componenten van de hoofdrolfiguur visueel te
verdubbelen. De tegenstrijdige neigingen binnen de opgroeiende jongen (te sterk
aangezet om ze enkel als groeiverschijnselen te duiden, te onschuldig om er de
dualiteit van goed en kwaad achter te ontdekken) worden ondergebracht in twee
rollen en dus twee personages die altijd simultaan optreden maar afwisselend in de
handeling ingrijpen. Een nadeel van de visualisering is dat waar het essentieel om
de ontbolstering van een complexe kinderziel gaat, de concrete lotgevallen op de
scène een afgerond karakter aan de incidenten verschaffen, een voltooiing suggereren
waar het groeiproces bij in de verdrukking raakt. Daar ligt Hellinga's zwakke punt;
zijn vertrouwen in zijn woord- en beeldkarakter anticipeert de totaliteit van de rol in
de uitbeelding op de planken en drukt de evocerende acteur grotendeels uit eigen
be-tekening weg. Wat hachelijke ontroeringsmomenten bedreigen eveneens het
gebeurkarakter en uiteindelijk ontstaat er een verminking van Thijssens tekst die wel
niet als opzet voorop zal hebben gestaan. Andermaal echter is Hellinga's omgang
met de taal als zelfexpressie-instrument van de figuren erg goed; gevat, puntig,
efficiënt ook als dit taalgebruik is, komt enkel te sterk het vermoeden bij de lezer op
dat hier een auteur stoeit met zijn talent en dat hij te weinig onderdanig weet te blijven
tegenover de autonomie van de personages.
Dit auctoriële misverstand is zo mogelijk nog sterker aanwezig in Mensch, durf
te leven. Als kader van de handeling staat er de laatste levensfase van de beroemde
cabarettier Pisuisse in de clinch met zijn (Vlaamse) vrouw Jennie; het stuk klapt open
met de moord op Pisuisse en loopt dan traag terug in de tijd om uit te beelden hoe
het tot deze moord kon komen. De gedrukte versie is veel meer uitgebreid dan de
speeltekst en dat verraadt reeds een heleboel over Hellinga's drang naar het woord.
Taal ontstaat hier opnieuw niet vanuit het personage maar vanuit de auteur.
Opmerkelijke huisvlijt en schrijftechniek, maar nauwelijks een drama. Het is de
vaardige dialoogstroom uit feuilleton en tv-serie, die telkens doet opkijken om
raakheid en effect, om het imponerende vakwerk, maar die te sterk buiten de kringloop
van de dramatische handeling ontstaat, niet uit de omstandigheden, uit het voelen en
denken van de karakters voortkomt. Als je deze affe dialoog overgiet met
concreet-herkenbare acteurskunstjes, dan krijg je onvervalst consumptietheater maar
niet een kunst die als een spel met fictie en realiteit in zichzelf begin- en eindpunt is
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van een eigen bestaanswijze. Acteurs moeten deze tekst wel levend maken, maar te
eenzijdig als draagstellen, niet als gedragsfiguren, niet als mensen die, op welke
wijze dan
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ook, zich in hun levensvorm vragen stellen over waarom en van waaruit en waar
naartoe. Daarom brengen de vluchtige verwijzingen i.v.m. Jennie naar Vlaanderen,
naar het variété, naar de kinderen wel een ruw breiwerk van potentiële aspecten die
haar gedrag bepalen of verklaarbaar maken; de werkelijke beslissingen in wat de
uitgespeelde plot van de handeling vormt, lopen echter over intiem-persoonlijke
motiveringen heen, geven nagenoeg geen reële verantwoording mee. Dat is zeker
het recht van een auteur als hij bv. enkel de reacties op een soort menselijk gedrag
wenst uit te beelden maar niet de motoriek van levensmomenten op gang wil brengen.
Bij alle musical-georiënteerde versimpeling van relatiestructuren blijft Hellinga
echter in eerste instantie realistisch vertellen. Sentimentalisme sluipt eveneens
binnen omdat de individuele buiten-artisitieke lotgevallen slechts een
vijfstuiversromannetje vormen; de eventuele verantwoording van de evocatie van
deze twee historische personages kon toch enkel gebeuren om hun artistieke glamour
over de decennia heen inzichtelijk te maken, toch niet om hun kioskbestaan omstandig
te tonen, terwijl nochtans het scenario alleen daar op uitdraait. Zo wordt er een valse
dualiteit gesuggereerd, de historische context van wat deze mensen maakte tot wat
ze geweest zijn, wordt gereduceerd tot identificatiekansen en ik hoorde dan ook bij
een aantal bezoekers van de Amsterdamse voorstelling (Publiekstheater juni 1979)
beminnelijk meeneuriën. Dat kan ik ze niet eens kwalijk nemen want de voorstelling
was daar sterk op aangelegd. Jammer. De tekens die thans de realiteit binnen dit stuk
aangeven en die de realiteit van toen moet zijn, in kostumering, in woonmilieu, in
beroepsveld, staan er onmiskenbaar om zichzelf, om
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de couleur locale waarmee dan nauwelijks iets gebeuren kan; zij stollen nergens tot
signalen die een betekenisvolle relatie aanduiden tussen de conjuncturele realiteit
die suikergoed en ornament (hoe functionalistisch ook) blijft en een intieme,
idiosyncratische realiteit die het hart en de nieren van de theatrale evocatie moet
vormen. Wat er nu uit te voorschijn komt, is een halfgare boodschap van vitalistisch
leven met lila franjes als post-belle-époquesfeer. Het drama dat vandaag geldig wil
zijn, duldt deze banketbakkerij niet meer, heeft terecht zichzelf de verdomde plicht
toegeschreven in te gaan tegen deze behoefte aan immobiliteit. Verkennen volstaat
niet, kennen wil vooropstaan. Hiertoe heeft Hellinga zeker het instrumentele kunnen;
ik ben echter bang dat hij de effectvolle bruikbaarheid van zijn talent binnen een echt
adequaat eigentijds theater (waarbij ik voorbijga aan het ‘onvoldoende’ dat de
dramaturgische staf van het Publiekstheater in deze toch ook verdient) helemaal niet
inziet.
C. Tindemans

Eindnoten:
* Verschuerens Modern Woordenboek, Woordenboek en encyclopedie, achtste uitgave, geheel
opnieuw bewerkt onder redactie van Dr. F. Claes, met een voorwoord van Prof. Dr. A. Weynen,
Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Amsterdam, 1979, 2.500 pp., BF. 2.580.
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Boekbespreking
Filosofie
Martin Heidegger, Gelatenheid, vertaald, ingeleid en van commentaar
voorzien door Dr. E. Van Doosselaere, Tielt/Amsterdam, Lannoo, 1979.
In de voortreffelijke reeks Nederlandse Heidegger-Bibliotheek is nu de vertaling
verschenen van Gelassenheit en Zur Erörterung der Gelassenheit. Het tweede werkje
is een dialoog (geschreven in 1944-45). Heidegger laat daarin, naar het voorbeeld
van Plato, drie typen van menselijk denken optreden, een vorser, een geleerde en
een leraar. Ze zoeken samen naar de plaats (‘Ort’ van ‘Erörterung’) van het eigenlijke
denken, waarin het wezen van de mens moet gevonden worden. Deze plaats is de
openheid voor en de overgave aan het Geheim dat ons omgeeft. Gelassenheit (1955)
is een gelegenheidstoespraak bij de viering van een musicus. Hierin werkt Heidegger
dezelfde gedachte uit op een veel eenvoudiger wijze, n.l. in het onderscheid dat hij
maakt tussen enerzijds het berekenende denken van de techniek en de produktie en
anderzijds het bezinnend denken. Bezinnend denkt de mens wanneer hij leert afstand
nemen tegenover de jacht van het berekenen.
Zoals in de voorgaande nummers van deze reeks is ook in dit deeltje de vertaling
met zorg en kunde gemaakt. Het is ook voorzien van een voorafgaande analyse, een
doeltreffend commentaar en een kort vocabularium, zodat ook dit deeltje een kostbaar
werkinstrument zal zijn op tafel van ieder die zich wil vertrouwd maken met de
hedendaagse wijsbegeerte.
M. De Tollenaere

Gedragswetenschappen
Marcel Ploem, Geef me wat warmte... Over Tederheid, Lannoo,
Tielt/Amsterdam, 1979, 173 pp., BF. 325.
Dit boekje straalt heel veel warmte uit en tedere empathie. Het zal dan ook aan
heelwat lezers een helende ervaring bieden. Maar tederheid en empathie laten zich
moeilijk verwoorden, tenzij dan poëtisch. Waar hij zelf aan de grenzen van zijn eigen
expressiviteit raakt, laat de auteur het dan ook vaak aan de poëzie over om het moeilijk
zegbare te verwoorden. Klaarheid en inzicht worden daarbij wel eens opgeofferd
aan het rijk der verbeelding. Tederheid wordt een kwaliteit van de aanwezigheid
genoemd. Deze aanwezigheid betreft de hele persoon, precies zoals de seksualiteit.
Seksualiteit kan daarom niet verengd worden tot een gebeuren tussen twee (gehuwde)
partners. Schrijver houdt een vurig pleidooi voor multidimensionele relaties: relatie
met jezelf, met de dingen, met de ander(-en), met God. Terecht beweert hij dat een
seksuele moraal het relationele leven vaak heeft vertekend. Maar de auteur schijnt
wel eens te vergeten dat deze kritiek een mens niet ontslaat zijn relatie (en tederheid)
op een verantwoorde manier te beleven. D.w.z. vanuit een bewuste keuze tegenover
iemand en dus niet louter subjectief op basis van een zich al dan niet goed voelen.
Daarom vrees ik dat vele lezers wel kortstondig zullen herademen, maar toch te
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weinig zuurstof krijgen om duurzame relaties op te bouwen. Maar, zoals blijkt uit
het laatste hoofdstuk Een bruikbare therapie, ging het er de auteur vooral om mensen
opnieuw op weg te zetten
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en daarvoor is inderdaad heelwat tederheid nodig, niet op de laatste plaats tegenover
zichzelf.
Hugo Roeffaers

Robert J. Ringer, Positieve Intimidatie, Luitingh, Laren, 1979, 247 pp.
Ringer vertelt hoe hij in de immobiliënhandel meestal aan het kortste einde trok, tot
hij begon op te treden volgens zijn zgn. zelf-ontworpen filosofie: ‘de realiteit is zo
dat je moet intimideren of je wordt door intimidatie in de hoek gezet’.
Wat hij allemaal meemaakt en hoe hij succes behaalt is een halve roman die heel
wat onstichtelijks over de zakenjungle bevat. Laat je er maar niet door intimideren.
G. Boeve

Literatuurwetenschap
Arbeidersliteratur. Deel 1, Kreatief, 13de jrg. nr. 1, mei 1979, 108 pp., BF
150.
Arbeidersliteratuur. Deel 2, Kreatief, 13de jrg, nr. 2/3, juni 1979, 148 pp.,
BF. 220.
Het literair en kunstkritisch tijdschrift Kreatief (redactie-adres: Groeningestraat 23
8610-Wevelgem) heeft een tweedelig dossier uitgegeven over arbeidersliteratuur. In
het eerste deel definiëren de redactieleden-samenstellers, L. Abicht, L. Deflo, L.
Dieltjens en S. Van den Bremt, de begrippen arbeiderscultuur en arbeidersliteratuur
op een precieze en genuanceerde wijze. Daarna volgen overzichten van de
arbeidersliteratuur in Nederland, Vlaanderen, BRD, DDR, Zweden, Italië, Frankrijk
en franstalig België. Opvallend in deze context is wel de afwezigheid van Engeland.
De bijdragen van Bert Vanheste (alias Bert Brouwers) over de situatie zoals die
in Nederland gegroeid is, van Aline Dereere over de BRD en L. Abicht over de DDR
bevatten uitstekende en helder geformuleerde infor-
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matie over dit onderwerp, waarmee de lezer ook al in Streven zelf kennis heeft kunnen
maken via de artikelen van J. Servaes over de cultuurpolitiek in de DDR (Streven,
1977, pp. 867-880), L. Abicht over G. en C. Wolf (Streven VL, 1978, p. 227-238)
en L. Geerts over arbeidersliteratuur uit de Bondsrepubliek (Streven, 1974, 1097-1106)
en Rudolf Bahro (Streven VL, 1979, p. 793-803). De artikelen van Jan Schepens
over de arbeiderliteratuur in Vlaanderen en van Frans Denissen over die in Italië
vertonen geen hechte structuur en zijn veeleer bedenkingen luidop van met de
thematiek alleszins vertrouwde auteurs, die onsystematisch een aantal feiten en
gezichtspunten naarvoren brengen. Voor het overzicht m.b.t. Zweden, Frankrijk en
franstalig België werden bestaande representatief geachte artikels ter zake
overgenomen of vertaald. Een sterk persoonlijk gehouden bijdrage van R. Arteel
over zijn ervaringen met toneel voor en door arbeiders, aangevuld met een beknopt
overzicht van wat er in Vlaanderen aan strijdtheater te vinden is, besluit het eerste
deel, dat een werkelijk interessant overzicht biedt van de inhoud, evolutie en tendensen
van de arbeidersliteratuur in zeven Westeuropese landen.
Het tweede deel bevat 150 pp. teksten: poëzie, verhalend proza, (arbeids)reportages
en beschouwende brieven van schrijvende arbeiders uit Vlaanderen die vooral massaal
gereageerd hebben op een eind '78 in de krant De Morgen verschenen oproep om
kopij over ‘dagelijkse levenservaringen en de eigen werksituatie’ in te sturen naar
de redactie van Kreatief. Bij de beoordeling moet men zeker rekening houden met
het in het eerste deel verklaarde criterium van ‘de gebruikswaarde’ van deze teksten
in de strijd van de arbeidende klasse. Namen citeren vind ik dan ook ongepast omdat
het de indruk zou kunnen wekken dat het om een competitie gaat tussen
arbeiders-gelegenheidsauteurs, die zich buiten hun terrein begeven hebben door te
gaan schrijven.
Maar zelfs vanuit een burgerlijk-literair standpunt is het niveau van vele bijdragen
verrassend: de neergeschreven ervaringen en herinneringen vormen een boeiende,
soms amusante, soms grimmige en schrijnende lectuur. Als men mag aannemen dat
taalbeheersing leidt tot grotere mondigheid en tot grotere macht, dan is met deze
bloemlezing een positieve stap gezet in de richting van de verdere bewustwording
van de eigen talige mogelijkheden van de arbeider als individu en van de verdere
ontvoogding van de arbeiders als klasse. Die dossiernummers van Kreatief worden
dan ook warm aanbevolen aan allen die aan vormingswerk doen in onderwijs,
vakbonden, sociale organisaties, enz. en ook gewoon aan alle belangstellende lezers.
Zij zullen niet teleurgesteld worden. Nog te vermelden valt dat de intekenprijs op
beide afleveringen samen 350 BF. bedraagt.
J. Gerits

Dagmar Barnouw, Elias Canetti, Metzler, Stuttgart, 1979, 138 pp., DM.
12,80.
Zijn grote roman (Die Blendung, 1936), zijn vroege drama's, de tijdskritische essays,
het onvoldoende bekende cultuurhistorische kernwerk (Masse und Macht, 1960), de
quasi-novellistische momentnotities, het hele oeuvre ziet S. als autobiografisch,
culminerend in Die gerettete Zunge (1977). Canetti's oeuvre (1905-) wordt hier in
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rustige commentaar maar heel bedachtzaam en intelligent toegankelijk gemaakt, als
avontuur van kennismaking met een literair tijdgenoot en als taakstelling voor modern
literatuurwetenschappelijk werk. Het bibliografische apparaat (creatief en kritisch)
is andermaal voortreffelijk.
C. Tindemans

Volker Neuhaus, Günter Grass, Metzler, Stuttgart, 1979, 179 pp., DM.
14,80.
Bij de al omvangrijke vakliteratuur omheen G. Grass gaat S. terecht niet op het
tijdskader en het biografische raam in maar richt zich volledig op de
interpreteerbaarheid. In de chronologische orde van de publikaties worden langzaam
het mens- en wereldbeeld, de vertelperspectieven, de tijdsanalyse, de vormproblemen
open gebroken, en zelfs voor de wat minder opvallende dramatische pogingen is
principiële en bevredigende aandacht. Als werkboek slaagt het in zijn veralgemeende
introductiebedoeling even-
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zeer als het tegelijk analytisch Grass een plaats toewijst binnen het actuele én
historische veld van het Duitstalige literaire leven.
C. Tindemans

George Watson, Modern Literary Thought, Carl Winter Universitätsverlag,
Heidelberg, 1978, 96 pp., DM. 18,-.
Zoals de auteur zelf zegt wil dit boekje een vervolg zijn op zijn in 1962 gepubliceerde
werk The Literary Critics. Was zijn vorig boek een Engelse aangelegenheid, dan wil
hij nu bewust zijn blikveld verruimen. In een geëngageerde en vaak pamflettaire stijl
wijdt hij drie hoofdstukjes aan: Structuralism, La Nouvelle Critique en The New
Linguistics. Zijn conclusie is dat de tijd van het theoretiseren om het theoretiseren
nu wel voorgoed voorbij is. Als positieve bijdrage van deze drie stromingen noemt
hij: de aandacht voor het interdisciplinair onderzoek en het ‘ludieke’ element, dit
laatste echter ten koste van een kritiek die zoekt naar waarheid en ‘waarden’. In een
laatste hoofdstukje biedt Watson een blauwdruk voor een zinvolle studie van de
literatuur. In de lijn van de empirische en pragmatische traditie van de Engelse kritiek
worden de bovenvermelde ‘waarden’ gereduceerd tot nuttigheidswaarden. Teksteditie
en het inschakelen van literair gevormden bij het taalonderricht kunnen in zijn ogen
de studie van de literatuur weer een volwaardige plaats geven tussen de andere
wetenschappen. Een wel erg verrassend en m.i. weinig boeiend alternatief.
Hugo Roeffaers

Wolfgang Weiss, Das Studium der englischen Literatur, Eine Einführung,
Urban Taschenbücher, Stuttgart 1979, pp. 169, DM 12,-.
Iedereen weet wel dat inleidingen op boeken achteraf worden geschreven. Een logisch
gevolg zou zijn dat ook de lezer de inleiding pas achteraf leest. Hetzelfde geldt voor
een boek dat als inleiding bedoeld is op een bepaald vak. Pas als men gedurende
enkele jaren dreigt verloren te lopen in het labyrint van de wetenschap, verlangt men
naar een platte grond. De verdienste van Weiss' boek lijkt me te zijn, dat het precies
vanuit deze ervaring werd geschreven. In zes hoofdstukken behandelt hij de
verschillende aspecten van de literatuurstudie en voegt er een bruikbaar vademecum
aan toe voor de beginneling. Wie een kritisch en overzichtelijk beeld wil krijgen van
wat de literatuurstudie behelst, zal hier precies vinden wat hij zoekt. Weiss verstaat
de kunst om theorie en praxis met elkaar te verbinden, een eigenschap de men in dit
soort inleidingen vaak moet missen. Het Franse Structuralisme en zijn uitlopers
worden wel wat stiefmoederlijk behandeld, maar tenslotte is de invloed daarvan op
de Angelsaksische literatuurstudie uiterst klein. De klassiek geschoolde filoloog zal
daarentegen erkentelijk zijn voor de aandacht die Weiss besteedt aan de oude retorica.
De heldere en vlot leesbare stijl van deze inleiding zou wel eens de vrucht kunnen
zijn van deze klassieke scholing.
H. Roeffaers
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De Vlaamse poëzie van 1950 tot nu, Noodrem, 12/13, 5de jg. Nr 3/4,
redactieadres: St.-Rochuslaan 28, 8500-Kortrijk, 59 pp., 140 BF.
Het tijdschrift voor poëzie en proza, Noodrem, heeft ter afsluiting van de jaargang
'79 een dubbelnummer uitgegeven onder de veel belovende titel: De Vlaamse poëzie
van 1950 tot heden. Onmiddellijk dient opgemerkt te worden dat die titel meer belooft
dan wat dit dubbelnummer biedt. Gepresenteerd wordt het materiaal door Daniël
Verheyden in een licentiaatsverhandeling o.l.v. Hugo Brems in 1978 verzameld over
de reacties in de Vlaamse pers op de poëzie van de vijftigers (1949-1955). Verder
is er een lang, niet onaardig interview met Lionel Deflo over de nieuwrealistische
poëzie natuurlijk met daarin ook wat vriendelijk geroddel over dichters, critici en
literaire tijdschriften in Vlaanderen nu. Tenslotte nog een briefgesprek met Julien
Vangansbeke, de samensteller o.m. van de jaarlijkse bloemlezing ‘100 dichters’ van
Yang, een appreciatie van ‘jonge romantische’ poëzie
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door Joris Denoo en een schets van de evolutie van de concrete, visuele en visieve
poëzie, zo beknopt echter dat het niet meer bevat dan een aantal definities van termen
en kenmerken. Daarmee zijn de bijdragen m.b.t. de titel uitgeput. De rest van het
nummer bestaat uit de gewone rubrieken: besprekingen van nieuwe dichtbundels en
nieuwe uitgaven, een stuk over jeugdliteratuur en een overzicht van wie de meest
gebloemleesde dichter van de laatste jaren is. Wie dus meer wil vernemen over de
Vlaamse poëzie vanaf 1950 hoeft niet per se Noodrem 12/13 te lezen, voor wie het
tijdschrift wil leren kennen is het echter een goed nummer.
J. Gerits

Literatuur
M. Bruynseraede, J.M. Legrand, Voces intimae, Uitgave van Deus ex
Machina, redactieadres: Groenelaan 53, 2230-Schilde.
De samenwerking tussen een dichter en een schilder-graficus die leidt tot de
gezamenlijke publikatie van literair en plastisch werk is geen zeldzaam verschijnsel
in onze literatuur. De emblemataliteratuur is er een bekend voorbeeld van. De dichter
Marc Bruynseraede en kunstschilder J.M. Legrand gaven in 1976 al samen ‘Een
busreis naar Antwerpen’ uit: 10 lithografieën vergezeld van 10 gedichten als literaire
reflectie bij de afbeeldingen. In ‘Voces intimae’ maakte Bruynseraede een keuze uit
zijn gedichten van de voorbije 5 jaren en ditmaal was het de schilder die er tekeningen
als een soort plastisch commentaar bijvoegde. Uit het colofon vernemen we verder
nog dat de typografie, kleurendruk en bijpassende papiersoorten symbolisch aansluiten
bij de sfeer van de gedichten. Ik neem aan dat het blauwe papier de aardsheid moet
onderstrepen van de menselijke onderneming van het creëren van een wereld waarvan
de mens op de zevende dag ziet ‘dat het niet goed was’, zoals de cyclus Het Sanskriet
eindigt. Het roze papier sluit dan aan bij de huwelijks-
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lyriek van de cyclus Fest Noz en het frisse groen bij 5 reisimpressies, de Salzburger
Suite. Somber grijs intensifieert de sfeer van het gekalligrafeerde sonnet ‘Essen in
augustus’.
Blijkens het motto van Goethe dat de Salzburger Suite voorafgaat: ‘Het hoogst
bereikbare moment in het menselijk bestaan: het stille vereren van het
ondoorgrondelijke’ heeft Bruynseraede een opvatting over de dichter en het
dichterschap die verwijst naar de romantiek. De dichter is een visionair, een hiërofant.
Dat visionaire is ook aanwezig in de reprodukties van tekeningen en schilderijen van
Legrand.
De verheven en plechtige zegging, die wijst op een gecultiveerd artistiek bewustzijn
bij Bruynseraede, doet soms kunstmatig aan. Voor mij bevat deze lyriek teveel
woorddecor, hoe weelderig ook, en te weinig beleving.
J. Gerits

Theater
Simone Bernard-Griffiths - Paul Viallaneix (prés.), Edgar Quinet, ce juif
errant, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand,
1978, 317 pp., FF. 60,-.
E. Quinet (1803-75), filosoof-historicus in Herders spoor en Michelets arm, door
positivisten én katholieken bestreden, om romantische stellingen en zijn jodendom
afgewezen, wordt in deze colloquiumteksten terug overeind gehesen. Vrije religie
zonder dogmatisme, tolerantie als levensbeginsel, antihiërarchisme als spirituele
leidraad, deze maximes lieten hem niet in zijn tijd passen. Zijn persoonlijkheid wordt
zorgvuldig gereconstrueerd (familie, territorium, Hellenisme), zijn politieke en
religieuze stellingen geanalyseerd (revolutietheorie, Machiavelli-interpretatie,
Lamennais-relaties, onderwijsdoctrine), zijn esthetica geëvalueerd (epostheorie,
Ahasverus-motief, voorbereiding tot symbolisme). Er zit een kans in dat Quinet uit
de historische voetnoten in de volle tekst van de 19e eeuw belandt.
C. Tindemans

Josef Bessen, Ionesco und die Farce. Rezeptionsbedingungen
avantgardistischer Literatur, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion,
Wiesbaden, 1978, 222 pp., DM. 34,80.
Al klinkt in deze studietitel slechts één enkele stelling op, eigenlijk behandelt S. er
twee; is hij ervan overtuigd dat Ionesco op fundamentele wijze de aloude
‘farce’-conventie manipuleert (wat S. brengt tot wat mechanistisch aantonen van zijn
gelijk), dan weet hij even overtuigend te bewijzen dat niet dit aspect doorgewogen
heeft in Ionesco's receptie maar wel de ideologisch-ethische tijdsomstandigheden:
Ionesco werd als wat afwijkend, wat origineel maar slechts matig boeiend
existentialistisch epigoon opgevat en dan moest je als criticus op zijn dramaturgische
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techniek niet meer ingaan. Dat dit conservatisme inderdaad Ionesco onderscheidt zij
het dan wel op formeel-structurele gronden, is het polemische resultaat van deze
analyse.
C. Tindemans

Edward Braun, The Theatre of Meyerhold. Revolution on the Modern Stage,
Eyre Methuen, London, 1979, 299 pp., £9,95.
S., die zich al in 1969 voor de theaterkennis verdienstelijk maakte met een
bloemlezing uit Meyerholds teksten, stelt hier een bevattelijke biografie van deze
Russische regisseur (1874-1940) voor. Uiteraard gaat de aandacht naar artistieke
ontwikkeling uit die chronologisch de diverse stadia doorneemt en kritisch verwerkt,
maar de tijdsomstandigheden waarin Meyerhold tot dé ontwerper van een
revolutionaire theaterstijl en -trainingsmethodiek uitgroeide, staan eveneens vermeld
omdat Meyerhold tenslotte ook als slachtoffer van de zuivering is omgekomen. Alle
nadruk ligt op het historische reliëf, de functie voor Meyerholds onmiddellijke
werkbehoefte én de ontstaande doctrine van het wereldtheater, de stilistisch-ideële
middelen, de nieuwtijdse verwerking van het oude volkstheater. Omdat S. sterk
citeert uit nog niet vertaalde Russische Meyerhold-monografieën (hij werd immers
in 1956 gerehabiliteerd), bevat deze
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zeker nog niet definitief te achten studie tal van verrassende gegevens, bv. i.v.m. de
biomechanica.
C. Tindemans

Ronald Hayman, Theatre and Anti-Theatre. New Movements Since Beckett,
Secker & Warburg, London, 1979, 272 pp., £5,90.
De onvermoeibare S. legt enerzijds zijn uit vele vorige teksten reeds vertrouwde
inzichten over het na-oorlogse drama nogmaals omstandig neer (Beckett, Ionesco,
Genet) maar gaat dit keer op zijn adem door met P. Handke, H. Pinter en T. Stoppard,
E. Albee en S. Shepard. Een nadeel is het toch wel dat zijn discussie nagenoeg
uitsluitend thematisch-ideëel verloopt en de theatraal-structurele tendensen grotendeels
verwaarloosd blijven. Omdat de eigenzinnige manier van theater maken sedert het
midden van de jaren 60 niet langer te loochenen is, komt hij dan toch tot een vrij
negatieve en toch te gemakkelijke polemiek met A. Artaud, P. Brook, J. Grotowski
en J. Chaikin, die hij een voor een in hun wezenlijke functie karakteriseert maar van
wie hij slechts sporadisch de eigen veranderende bijdrage tot het medium theater
waarderend bijtreedt, zodat enig heimwee naar het ‘verstaanbare’ theater andermaal
terugwijst op de inhoudelijke dienende functie van de fabel. Stilistisch houdt dit een
realistisch wereldbeeld in (wat S.'s goede recht is) zonder rechtvaardige aandacht
voor de factoren (en de middelen plus resultaten) die al deze theatermakers juist tot
hun afkeer hiervan hebben gebracht.
C. Tindemans

David L. Hirst, Comedy of Manners, Methuen, London, 1979, 122 pp.,
£2,-.
Mag dit genrebegrip vooral betrekking hebben op wat in de 17e eeuw als Restoration
Drama (W. Congreve, R. Sheridan, W. Wycherley, J. Etheredge, met latere uitlopers
als W. Goldsmith, W. Farquhar of J. Vanburgh) bekend staat als situatiekomedie
gebaseerd op tijdsmoraal, S. voelt zich ertoe geroepen deze strekking uit te breiden
naar de 20e eeuw toe, al begonnen met O. Wilde en G.B. Shaw (betwistbaar toch
wel), maar meer overtuigend aan te treffen bij N. Coward en S. Maugham, vooral
toch bij J. Osborne, H. Pinter en (S.'s favoriet:) J. Orton. Detailanalyse, ongebruikelijk
bij dergelijke overzichtsbehandelingen, zet de argumentering kracht bij. De
bibliografie blijft wel erg bescheiden.
C. Tindemans

Sebastian Neumeister, Mythos und Repräsentation. Die mythologischen
Festspiele Calderons, W. Fink, München, 1978, 353 pp., DM. 78,-.
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Deze schijnbaar marginale studie over een deelaspect van Calderon is in waarheid
een vrij definitief resultaat dat de dramatisch-theatrale conventie van de Spaanse
Gouden Eeuw in kaart brengt. Dat gebeurt niet enkel door religiositeit en mythologie
binnen de theatercode met elkaar te vervlechten (wat vanuit het Italiaanse model is
gebeurd) maar S. gaat tevens door op de structurele momenten van mythe en
heilsgeschiedenis binnen de dramatische stofbehandeling, waarbij zelfs de
(voorzichtige maar reeds fundamentele) receptieproblematiek betrokken wordt. De
beschrijving van de voorstellingselementen vormt een van de rijkste theaterhistorische
waagstukken de jongste tijd ondernomen; andermaal blijft S. niet stilstaan bij het
kunsthistorische classificeren maar schakelt hij de ornamenteel-representationele
details in de ethisch-maatschappelijke bewustzijnshouding van de tijd in. Een ruim
documentair deel levert alle nodige bewijzen prompt mee.
C. Tindemans

Donald M. Oenslager, The Theatre of Donald Oenslager, Wesleyan UP,
Middletown, Conn., 1978, 176 pp., $30,-.
S. (1902-75) die mede met N. Bel Geddes en R.E. Jones een halve eeuw lang het
betere decorontwerp van het Amerikaanse beroepstheater heeft gedomineerd, legt
in dit soort logboek en volgens eigen selectiecriteria de momenten vast die de
constanten in
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zijn artistieke code hebben gevormd, telkens met eigen commentaar omcirkeld om
het concept, de esthetische functie en de precieze plaats in het theatergebeuren te
beschrijven. Zelfverheerlijking is uitgebleven; hij blijft zich bewust van zowel zijn
relatieve als zijn constructieve betekenis in de ontwikkeling van het theater. Daarom
ook gaat veel aandacht naar de technische fiche vanuit wat je een kunstpedagogische
behoefte (want hij was vele jaren lang docent aan de Yale School of Drama) kan
noemen. Artistiek staat hij, in het spoor van A. Appia en E.G. Craig, op het kruispunt
van realisme en symbolisme. De vele foto's maar vooral de afbeeldingen (zwartwit
en veelkleurig) vormen een onmisbare bijdrage (inhoudelijk en documentalistisch)
voor de via deze albumcollectie thans maakbare structurele beschrijving van de
scenografie in het theater van de 20e eeuw.
C. Tindemans

Marlis Radke-Stegh, Der Theatervorhang. Ursprung-Geschichte-Funktion,
A. Hain, Meisenheim am Glan, 1978, 405 pp., DM. 68,-.
Deze theaterhistorische studie gaat, aanvankelijk in de cultische oorsprong, vervolgens
in de kunsthistorische praktijk tot bij het afsluiten van de barokperiode, de lotgevallen
van het theatergordijn na. S. gaat het debat met een serie vorige vorsers niet uit de
weg en waar ze af en toe wat betweterig alle voorgangers terechtwijst, komt ze
tenslotte toch bij een voorzichtig-structuralistische beschouwing uit die de theatrale
functionaliteit van voorgordijn en scènegordijn vanuit zowel het illusionisme, de
procesvorm van de voorstelling als de praktische inrichting van de scène weet te
verklaren, met reeksen historisch-pertinente details die ook de particuliere
ontwikkeling per land en per theateridioom mede behartigen. De bibliografie en de
steunikonografie vormen telkens een overtuigende bewijsachtergrond. Bepaalde
lacunes (bv. het marktpodium in de Nederlanden) kunnen verontschuldigd door de
breedheid van de stof, vooral ook waar er over de essentiële vormen en varianten
zoveel basisinzicht ter beschikking wordt gesteld.
C. Tindemans

Otto F. Riewoldt, Von Zuckmayer bis Kroetz. Die Rezeption westdeutscher
Theaterstücke durch Kritik und Wissenschaft in der DDR, E. Schmidt,
Berlin, 1978, 281 pp., DM. 49,-.
Dat de aandacht in de DDR voor BRD-dramatiek afhankelijk is van een reeks
voorspelbare factoren, verrast wel niemand. Hoe deze aandacht precies in de kritische
reactie en begeleiding verdeeld ligt tussen 1945 en 1976, legt deze studie voorbeeldig
(en onvooringenomen) samen. Daartoe geeft S. een uitstekend overzicht van de
georganiseerde receptie-instrumenten (theater- en dramakritiek, radio, tijdschrift,
correspondenten, boeken) om dan zowel chronologisch als thematisch zorgvuldig
inzicht te verschaffen in de atmosfeer; vooral de onvoorstelbare voorraad
geraadpleegde en verwerkte rechtstreekse bronnen rechtvaardigt de uiteindelijke
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beoordeling van wat, hoe en waarom. Het is een belangrijke en essentiële aanvulling
bij wat de DDR zelf over haar eigen dramatische en theatrale doctrine geregeld ter
beschikking stelt.
C. Tindemans

Daniel Royot (prés.), La France et l'esprit de 76, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1977, 213 pp., FF. 50,-.
Deze handelingen van een bicentennial-colloquium hebben het uiteraard vooral over
politiek-ethische factoren die 1776 hebben beïnvloed, met veel aandacht voor de
figuur van Lafayette. Verrassend is een ruim aandeel voor de ‘literaire’ begeleiding
van de onafhankelijkheid, nagegaan in de gebruikte genres, de exemplarische verhalen,
de poëtische motieven, de romantheorie, de religieus-filosofische omkadering van
de literaire functie en, met een perspectief dat iets dichterbij ligt, de wijze waarop
N. Hawthorne, H. Melville en M. Twain ieder
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voor zich de figuur van B. Franklin als romanpersonage hebben geïnterpreteerd.
C. Tindemans

Tom Scanlan, Family, Drama, and American Dreams, Greenwood Press,
Westport, Conn./London, 1978, 236 pp., £10,95.
William R. Klink, S.N. Behrman, The Major Plays, Rodopi, Amsterdam,
1978, 272 pp., fl. 45,-.
Scanlans stelling houdt in dat het Amerikaanse drama bepalend een probleem van
realistische gezinsconflicten behandelt uitgaande van de dichotomie tussen
geborgenheid en vrijheid. Argumenterend vanuit de sociaal-maatschappelijke
geschiedenis, wijst hij dit als het dilemma van de Amerikaanse samenleving aan dat
in het drama per generatie om zijn eigen discussie en oplossing dringt. Dit
conflictbeginsel gaat hij na bij E. O'Neill die beide impulsen tragisch voltooit, bij A.
Miller en T. Williams die er elk op een andere wijze aan trachten te ontkomen.
Duidelijk blijft de indruk over dat S. hiermee een fundamenteel aspect van de
Amerikaanse dramatische context heeft getroffen. W. Klink kan in Behrmans oeuvre
vergelijkbare algemene tendensen nauwelijks terugvinden. Behrman mag dan wel
vrij serieuze gezinsproblemen (liefde en scheiding) opnemen, de Broadwaykomische
dialoogfimensie is enerzijds te geprefabriceerd maar anderzijds te sterk het
persoonlijke idioom van een succesauteur. Klink loopt alle drama's van Behrman
schools af naar de talige waarden, de dialoogdimensie is enerzijds te geprefabriceerd
maar anderzijds te sterk het perling. Het slothoofdstuk mag dan een optelsom blijven,
met alle wezenlijke vragen nog breed open onder de cliché-suggesties.
C. Tindemans

Jochen Schulte-Sasse (Hrsg.), Literarischer Kitsch. Texte zu seiner Theorie,
Geschichte und Einzelinterpretation. M. Niemeyer, Tübingen-DTV,
München, 1979, 206 pp., DM. 12,80.
Formeel-fenomenologisch en materialis-
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tisch-semiotisch noemen zich de methodes die de uitgever samenbrengt in theoretische
en empirische opstellen om het verschijnsel literaire kitsch te verduidelijken. Zonder
encyclopedisch te worden, loopt S. toch wat historiserend doorheen de problemen
en enige voorkennis van de aspecten is bij de lezer dan ook aan te raden. De
demonstratieve analyses concentreren zich op de triviale liefdesverhalen die zowel
(historisch) naar hun burgerlijke herkomst als (actueel) naar hun ideologische functie
verbijzonderd worden, uiteraard ook aangevuld met een ernstige maar
streng-selectieve bibliografie.
C. Tindemans

Erika Wahl-Zieger, Theater und Orchester zwischen Marktkräften und
Marktkorrektur. Existenzprobleme und Überlebenschancen eines Sektors
aus wirtschaftstheoretischer Sicht, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1978, 358 pp., kart., DM. 56,-.
Met de Angelsaksische en de Westduitse theatersituatie comparatistisch als
basismateriaal en de bestaans- resp crisiselementen in de theaterconjunctuur als
fenomeen dat (hypothetisch) als systeemimmanent markteconomisch probleem
geïnterpreteerd kan worden, tracht deze economische doctoraatsstudie tot
fundamentele opties te komen. De moeilijkheid is groot: het marktprodukt ‘kunst’
is vooralsnog onder kwalitatieve evalueerbaarheid nauwelijks te vatten. In haar
principestudie karakteriseert S. deze cultuursector volgens economiewetenschappelijke
criteria en vervolgens beschrijft en analyseert ze systematisch de specifieke situatie
binnen deze sector. Centraal is daar de functievorm van de marktkrachten:
bestemmingsconflicten, discrepantie tussen wel- en niet-economische appreciatie
van artistieke prestaties, commercialisering. Op dit kwalitatieve dilemma volgt het
kwantitatieve, het probleem van kostenomvang en financieringsvacuüm als resultaat
van de technologische produktiestructuur, met het vraag- en aanbod-spel van kunst
als principieel criterium. Om uit deze pragmatische impasse te raken zijn er
theoretische suggesties noodzakelijk. S. gaat in op de marktcorrectieve maatregelen
via openbare financiemiddelen m.a.w. welke logica bevat de marktcorrectie. S.
onderzoekt het consumentenmechanisme, gedetermineerd door selectie en preferentie.
Willen welvaartstheoretische principes normatief gehanteerd blijven, dan is hier de
economische theorie bedenkelijk. S. tracht deze criteria kritisch aan te wenden; zij
komt voorzichtig tot de conclusie dat deze sector sociaal-rationeel de marktcorrectie
nodig heeft. Dus komen er ook oplossingssuggesties die, ook al worden ze vandaag
al toegepast, hier vanuit theoretisch zicht als toelaatbaar en noodzakelijk worden
geïnterpreteerd. S.'s conclusie bevat bijgevolg een aantal consequenties die de
cultuursector weghalen uit het (willekeurige) maatschappelijke prerogatief en ook
de kunst erkennen als economisch geïntegreerde sector binnen het intermenselijke
ruilproces volgens economietheoretische beginselen.
C. Tindemans
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Stefan Bodo Würffel, Das deutsche Hörspiel, Metzler, Stuttgart, 1978, 230
pp., DM. 14,80.
Roland Heger, Das österreichische Hörspiel, W. Braumüller, Wien, 1977,
296 pp., öS. 280,-.
Beide publikaties hebben hetzelfde doel: ontstaan en ontwikkeling van het
hoorspelgenre binnen de nationale voorwaarden schetsen. S. Würffel wil echter
methodisch op weg helpen, inzicht verschaffen in het corpus en de praktijk; vandaar
de nadruk op bibliografie (teksten, studies), en op periodisering (technologisch,
thematisch, instrumenteel, stilistisch) met objectiverende neutraliteit m.b.t.
mediummanipulatieve neigingen (Weimartijd, naziperiode, theater voor blinden na
1945, geluidsexperiment in jaren 60, toestand in de D.D.R.). R. Heger verwaarloost
geen van deze gegevens maar zit meer in de literairappreciatieve hoek en verbergt
zijn waardeoordeel nergens terwijl hij ook minder de medialiteit dan de subjectieve
auteursnormen wil omschrijven. Aan
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het eind komt hij uiteraard (bij constante uitwisseling van auteurs en produkties
tussen beide landen) tot dezelfde accenten. Bemoedigend is bovendien dat ze allebei
dit genre vooropstellen als nog steeds vatbaar voor ruime ontwikkeling.
C. Tindemans

Film
Curtis F. Brown, Jean Harlow, Heyne Verlag, München, 1979, 192 pp.,
DM. 5,80 (geïll.).
Jerry Vermilye, Cary Grant, Heyne Verlag, München, 1979, 193 pp., DM.
5,80 (geïll.).
Romano Tozzi, Spencer Tracy, Heyne Verlag, München, 1979, 192 pp.,
Dm. 5,80 (geïll.).
Alvin H. Marill, Katharine Hepburn, Heyne Verlag, München, 1979, 192
pp., DM. 5,80 (geïll.).
René Jordan, Marlon Brando, Heyne Verlag, München, 1979, 192 pp.,
DM. 5,80 (geïll.).
Lee Edward Stem, Der Musical Film, Heyne Verlag, München, 1979, 192
pp., DM. 5,80 (geïll.).
Deze reeks vertalingen uit het Amerikaans wordt verdergezet met enkele nieuwe
titels gewijd aan het leven en de films van grote filmstars. Veel informatie, vaak
anecdotisch zoals dat in zo'n genre past, en losse besprekingen van films (die de
auteurs allen schijnen gezien te hebben!), een accurate filmografie: meer verwacht
je er eigenlijk niet van. En daarbij heel wat fotomateriaal! Maar het blijft toch jammer
dat (althans bij deze aflevering) geen voorzichtige poging gedaan wordt om de invloed
van de acteerstijl van deze bepaalde acteurs op de films na te gaan... Het deeltje
gewijd aan de ‘musical’ valt een beetje uit de toon. Hier wreekt zich de overdaad
aan matière die op zo'n beperkte en beknopte manier diende behandeld te worden.
E. de Kuyper

Jurij Lotman, Semiotics of Cinema, University of Michigan, Ann Arbor,
1976, 106 pp., $3,00.
Dit beknopte boekje (nu ook in een Franse en Duitse vertaling verkrijgbaar) van de
Russische semioticus van de Tartu-school is nogal ontgoochelend. Niet zozeer omdat
Lotman gekozen heeft dit onderwerp op een eerder eenvoudige en toegankelijke
manier te behandelen, wel omdat hij nergens doet doorschemeren dat zijn
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reductionistische presentatie in een zeer rijke traditie moet gesitueerd worden, die
al sedert een vijftiental jaar met mensen als C. Metz, R. Bellour (in Frankrijk), S.
Heath (in Engeland) of Bettetini (in Italië) in hun talrijke geschriften hebben
gedocumenteerd dat deze verhouding, film en semiotiek, een erge gecompliceerde
is. Het lijkt of dit boekje geschreven is voor lezers die niets of weinig afweten én
van films én van semiotiek. Wie er op zijn bescheiden manier wél iets van afweet,
moet echter constateren dat deze introductie van Lotman eerder belemmerend dan
wel openbarend zal werken.
Eric de Kuyper

Miscellanea
Jerôme Deshusses, Délivrez Prométhée, Flammarion, Paris, 1978, 392 pp.
Deze jonge (naar ik meen Zwitserse) filosoof heeft het over de grote themata van
heden; hij zet in met een apocalyptisch hoofdstuk (meer dan één-derde van het boek)
over de ecologische toestand, en gaat op dezelfde visionaire, onstuitbaar retorische
en tautologische manier verder: over de seksuele moraal, de cultuur, de wetenschap,
enz.... Telkens een hoofdstuk, en telkens op nagenoeg dezelfde voorspelbare manier:
met de losse (maar vaak talentvolle) hand geschreven. Vlotte en tevens daardoor zo'n
vermoeiende lectuur. Jammer van deze stijl hoewel stijl en onderwerp hier nauw ver-
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band houden - want Deshusses heeft vaak, en onverwacht ergens tussendoor,
geïnspireerde momenten. Uiteindelijk toch een erg bizar boek...
Eric de Kuyper

Ariel Dorfman & Armand Mattelart, Hoe lees ik Donald Duck, SUN,
Nijmegen, 1978, 121 pp. (geïll.).
De klassieke communicatiewetenschap is er nooit in geslaagd een genuanceerd inzicht
te krijgen in de triviale verschijnselen van de mass-media. Vanuit een linkse hoek
zou men dus mogen verwachten een stimulerende en prikkelende analyse te krijgen
van deze kapitalistische ‘kunstvoorwerpen’. Heeft het echter enige zin en enig nut
de ene clichés te verwerpen om er andere voor in de plaats te stellen? Wat Dorfman
en Mattelart voorstellen is, wanneer men eenmaal hun invalshoek kent, door en door
voorspelbaar. Dit is geen grondige analyse, maar blote weerlegging. Om maar iets
te noemen, waarrond het hele stripfenomeen, en zeer zeker dat van Disney, draait,
wat gebeurt er met het leesgenot dat deze strips toch weten op te wekken,
niettegenstaande of dank zij...? De lange inleiding van Max Arian situeert het
strip-verschijnsel in een Derde-Wereld context en schetst het belang van Dorfmans
en Mattelarts onderneming in het Chili van Allende. Hij beklaagt er zich meermaals
over dat er zo weinig cijfermateriaal gevonden kan worden over de
Disney-Enterprises. Waarschijnlijk heeft hij, zoals te verwachten was, naar de
verkeerde bronnen gekeken. Hij hoeft maar nummers van Variety, biografieën van
Disney (o.m. die van Schickel) na te slaan om reeds aan informatie te komen over
de zakelijke achtergronden. Om te zwijgen van nog meer gespecialiseerde bladen
zoals Wall Street Journal! Ongenuanceerde onwil en kwade wil zijn slechte middelen
om het kapitalisme te lijf te gaan.
Eric de Kuyper

Howard Koch, As Time goes By, Harcourt, Brace & Jovanovich, New
York, 1979, 220 pp., £5,95 (geïll.).
Koch, een succesvol scenarist bij Warner Bros (o.m. van ‘Casablanca’), begon zijn
loopbaan als de ontwerper van de beruchte radio-uitzending ‘War of the Worlds’ die
een immense paniek teweegbracht bij Amerikaanse radioluisteraars. Na deze
hoogtepunten komen depressiejaren, vnl. veroorzaakt door het MacCarthyisme, waar
Koch één van de vele slachtoffers van was. Koch heeft dus nog een bloeiperiode
gekend (toen bij Warner zulke beroemde auteurs werkzaam waren als Faulkner, C.
Isherwood, e.a., maar ook de teleurgang van het studiosysteem, en tenslotte een
exielperiode in Europa. Zijn memoires verschillen nogal van gelijkaardige produkten
door hun economie, terughoudendheid, ironische charme. Hij wekt de indruk meer
te weten, meer te willen schrijven dan hij eigenlijk doet, maar weerhouden te worden
door zijn eigen temperament. Geen onaangename, maar ook geen bijzonder boeiende
lectuur.
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E. de Kuyper

Claude Lévi-Strauss, La Voie des Masques, Editions Plon, Paris, 1979, 247
pp. (geïll.).
In dit boek, een heruitgave van een eerder bij Skira uitgegeven werk, behandelt
Lévi-Strauss een thematiek, die verschillende gelaagdheden vertoont (ditmaal echter
niet, zoals gebruikelijk, op een uitvoerige en wijdbenige, maar eerder op een beknopte
manier). Het vertrekpunt is het masker zoals dat beschreven kan worden bij enkele
Indianenstammen van de westkust van Noord-Amerika. Men begrijpt al meteen dat
deze problematiek vele openingen toelaat; L.S. spitst zich hier vooral toe op de
esthetische componenten van deze maskers. Meer bepaald dan de stylistische
differentiaties die, hoe verschillend of zelfs tegengesteld ze ook bij de verschillende
naburige stammen kunnen zijn, uiteindelijk tot één gelijkaardig betekenissysteem
blijken te behoren. Het is een mooie demonstratie, maar door het ontbreken van het
‘symfonisch’ karakter van L-S's werkwijze valt de losse behandeling hier sterker op
dan anders en elders het geval is. Vele illustraties en een drietal aanvullende opstellen
die in de eerste uitgave niet waren opgenomen, ronden het boek af.
Eric de Kuyper
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Binnengekomen boeken
Bespreking naar mogelijkheid

Filosofie
Bennett, Tony - Formalism and Marxism - Methuen, London, 1979, 212 pp.,
£2,50.
Claessens, Dieter & Karin - Kapitalismus als Kultur - Suhrkamp, Frankfurt,
1979, 219 pp., DM. 10,-.
Hamburger, Käte - Wahrheit und Asthetische Wahrheit - Klett-Cotta, Stuttgart,
1979, 149 pp., DM. 24,-.
Perelman, Ch. - Retorica en argumentatie - Ambo, Baarn/Westland, Schoten,
1979, 175 pp., BF. 398.
't Hart, A.C. - Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico - H.D. Tjeenk
Willink, Alphen a/d Rijn, 1979, 361 pp.
Verene, D.Ph. - Symbol, Myth and Culture. Essays and Lectures of Ernst
Cassirer 1935-1945 - Yale University Press, New Haven/London, 1979, 316
pp., £16,20.

Godsdienst
Cromphout, F. - Hoelang nog? Een pad door de apokalyps - Vlaamse
Bijbelstichting/ACCO, Leuven, 1979, 156 pp., BF. 195.
Dijon, Elisabeth van - Geschriften - Carmelitana, Gent, 1979, 428 pp., BF. 395.

Pastoraat
Piper, Hans-Christoph - Gesprekken met stervenden. Een pastorale aanpak Patmos, Antwerpen/Amsterdam, 1979, 184 pp., BF. 395.

Sociologie
Hebdige, Dick - Subculture: The Meaning of Style - Methuen, London, 1979,
195 pp., £2,75.
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Politiek
Brugmans, Henri - L'Europe vécue - Casterman, Paris/Tournai, 1979, 204 pp.,
BF. 425.

Pedagogie
Borderie, René La-Aspects de la communication éducative - Casterman,
Paris/Tournai, 1979, 236 pp., BF. 365.
Degraeve, M. e.a. - Het educatieve boek - Limburgs Universitair
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Naar een nieuw (anti-)modernisme?
Robrecht Boudens
In een recent werk over het modernisme heeft T.M. Loome1 een vernieuwde
visie gegeven op een oude problematiek. Hij benadert deze problematiek op een
originele wijze. Wil men zich een juist beeld vormen van een welbepaalde
modernist, dan moet men hem op het snijpunt plaatsen van een verticale en een
horizontale lijn. De verticale lijn situeert hem ten opzichte van een tendens die
in de loop van de geschiedenis vele namen heeft gekregen, maar die alle in
dezelfde richting gaan: liberaal-katholicisme, progressisme, Reform
katholizismus, openheid, aanpassing, aggiornamento. De horizontale lijn situeert
hem ten opzichte van zijn tijdgenoten die de vernieuwing - in verscheidene
domeinen - nog sterker wilden doordrukken of die, aan de andere zijde, erdoor
verontrust werden en hun positie verstrakten. In dit laatste geval zal men spreken
van traditionalisme, integrisme, fundamentalisme, en men moet hier ook
sommige maatregelen of kerkelijke uitspraken plaatsen die tot doel hadden de
‘waarheid’ te beveiligen, maar door hun strakke systematizering, hun autoritaire
stellingname en hun gebrek aan nuancering, tot een oversimplificering van de
werkelijkheid leidden.
Wat kan er over de kerk in de huidige tijd gezegd worden, wanneer we dit schema
handhaven? Het lijdt geen twijfel dat het Tweede Vatikaans Concilie een heropleving
van de verticale tendens mogelijk gemaakt heeft. Johannes XXIII had deuren en
vensters opengegooid. Het concilie dat na zijn dood (1963) door Paulus VI verdergezet
werd, behield, niettegenstaande afremmende krachten die hier en daar ook sporen
nalieten, de impuls die zijn voorganger het gegeven had. De twee sleuteldocumenten
(Lumen Gentium en Gaudium et spes) getuigen daarvan. Hun interpretatie stootte
evenwel op de complexiteit van de werkelijkheid. Het is vrij eenvoudig te stellen dat
‘de gelovigen moeten leven in verbondenheid met

1

Thomas M. Loome, Liberal Catholicism, Reform Catholicism, Modernism. A Contribution
to a New Method in Modernism Research, Tübinger theologische Studien, M. Grünewald,
Mainz, 1979.
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de andere mensen van hun tijd’ (GS, 62) of dat ‘de theologen, met behoud van hun
eigen wetenschappelijke methoden en vereisten, uitgenodigd [worden] om steeds
een meer aangepaste wijze te zoeken om de leer aan de mensen van hun tijd mee te
delen’ (Ibid.). De concrete implicaties van dergelijke stellingen worden in de
post-conciliaire periode niet op dezelfde manier geïnterpreteerd. Hoe ver mag de
aanpassing gaan? Waar ligt de grens voor het zoeken van de theologen? Het is het
grote probleem geweest - en tot op een zekere hoogte ook het drama - van Paulus
VI, de hernieuwing in de geest van het concilie verder te willen zetten en haar tevens
te behoeden voor onaanvaardbare buitensporigheden. Voortdurend werd hij
geconfronteerd met twee richtingen die leidden naar een gevaarlijke polarisatie, die
tot uitdrukking kwam in alle domeinen van het kerkelijk leven: de theologie, de
liturgie, de spiritualiteit, de pastoraal, de missionering, de kerkelijke structuren. De
ene richting interpreteerde de conciliaire besluiten eenzijdig als een programma voor
radicale verandering. De tweede vond haar rechtvaardiging in de eenzijdigheid en
in de uitwassen van de eerste. De waarheid lag tussen de twee uitersten in en de paus
stond voor de immense opdracht aan te tonen dat deze twee uitersten de
conciliedocumenten en de complexe waarheid die ze wilden weergeven
simplificeerden. Kissinger zegt in zijn Memoires dat hij in zijn diverse gesprekken
met Paulus VI duidelijk de indruk opdeed dat de paus er meer dan wie ook van
overtuigd was dat het vasthouden aan morele waarden niet minder nodig was dan
het doorvoeren van hervormingen. Sommige hervormingen heeft hij inderdaad
doorgevoerd. Reeds bij het begin van zijn pontificaat kondigde hij aan dat de curie
moest worden ‘vereenvoudigd, gedecentraliseerd, verbreed en voor nieuwe functies
geschikt gemaakt’. In 1967 trof hij maatregelen die in principe een einde moesten
stellen aan ‘het carrière maken’ in de curie: de prefecten en secretarissen van de
congregaties zouden slechts voor vijf jaar benoemd worden, met mogelijkheid tot
herbenoeming. Niemand zou nog aanspraak kunnen maken op automatische
bevordering. Bij de dood van de paus zouden de hogere functies ipso facto
onderbroken worden. Ook voor de bisschoppen kwam er een leeftijdsgrens. Bovendien
werden sommige administratieve structuren grondig gewijzigd. Twee jaar vroeger
had hij de bisschoppensynode ingesteld met de bedoeling tot een grotere
samenwerking te komen met het wereldepiscopaat (Apostolica sollicitudo, 15 sept.
1965) en werd het H. Officie omgevormd tot een meer positief ingestelde Congregatie
voor de Geloofsleer (Integrae servandae, 7 dec. 1965). Dat in de werkelijkheid niet
alles zo vlot is verlopen als de paus het gehoopt had, is vooral te wijten aan een sterke
tegenstroming in de curie, waardoor een
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gevoelen van moedeloosheid en onmacht zijn laatste levensjaren kenmerkten en
waardoor wellicht ook - hoe paradoxaal het ook moge klinken - het tot stand komen
van een encycliek als Humanae vitae, tegen de meerderheid van zijn adviseurs in,
kan verklaard worden. Een hopeloos pogen de situatie klaar te krijgen. Toen president
Nixon hem tijdens een audiëntie niet zonder wrevel zijn bezorgdheid uitsprak over
de linkse koers die een groot aantal Latijnsamerikaanse priesters ging varen,
antwoordde de paus met een meewarige glimlach: ‘In feite, Mijnheer de President,
is dat een probleem dat óns nog meer bekommert dan U’.

Integristische reactie
Een hervormingsbeweging wordt gedragen door een innerlijke dynamiek waardoor
ze soms ontsnapt aan de bedoeling van hen die haar op gang brachten. Onvermijdelijk
roept dit dan een reactie op. De geest van Vaticanum II uitte zich weliswaar op een
positieve manier in alle domeinen van het kerkelijk leven, maar leidde ook tot
experimenten die de (moeilijk te bepalen) grens van het aanvaardbare overschreden
en tot situaties die blijkbaar uit de hand liepen. Vaktheologische discussies kunnen
door de doorsnee-gelovigen verkeerd worden geïnterpreteerd. De ‘aanpassing’ aan
de geseculariseerde wereld kan tot een verwaterde catechese leiden, liturgische
diensten kunnen geïmproviseerd worden en oecumenische gezindheid kan een
ongenuanceerde nivellering van alle godsdiensten tot gevolg hebben. Dan wordt de
bekoring van een integristische reactie groot. Iedere kerk heeft daarmee af te rekenen:
de Grieks-orthodoxen hebben hun traditionalistische vleugel, de protestanten hun
no-popery aanhangers. De katholieken hebben sinds eeuwen schrik gehad voor
theologische ontsporingen en ze hebben die steeds hardnekkig bekampt. Het zou niet
moeilijk zijn dit met talrijke voorbeelden uit de geschiedenis te illustreren. Voor het
kerkelijk gezag was het exclusieve bezit van de waarheid zo vanzelfsprekend, dat
de inquisitie als een normaal en natuurlijk iets werd aangezien. De kruisvaarders
waren bereid zich voor het geloof te laten doden, maar bleken evenzeer bereid om
anderen voor datzelfde geloof te doden. De huidige crisis roept ook thans als reactie
een fundamentalisme op, dat als een deviatie van het concilie overkomt.
Het heeft er de schijn van dat Johannes-Paulus II teken van tegenspraak wordt en
dat zijn pontificaat gekenmerkt zal zijn door een versterking van wat we, bij gebrek
aan een betere verwoording, integristische tendensen kunnen noemen. De paus is
een leidersfiguur die ervan overtuigd schijnt
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te zijn dat hij dringend orde op zaken moet stellen in een kerk waar men vrij
onbezonnen heeft geëxperimenteerd en waar de experimenten de zaken uit de hand
hebben doen lopen. Hij treedt op met gezag. Zijn Poolse afkomst is hier op een dubbel
vlak mede-bepalend. Vooreerst zijn de Polen vasthoudend van aard, doordrijvend,
moeilijk van hun overtuiging af te brengen. Vervolgens heeft het Poolse katholicisme
bewijzen gegeven van vitaliteit die men in het Westerse christendom vergeefs zoekt:
het aantal praktizerende katholieken ligt er zeer hoog en geen ander land kan bogen
op zovele priesters en religieuzen. De Poolse samenleving heeft niet de ontwikkeling
van het Westen meegemaakt; zo heeft ook de kerk er een traditioneler aspect bewaard.
De paus wil dat priesterroeping en priesterambt ernstig genomen worden. Men
kan dat ten volle waarderen. Maar het was wel een erg drastische maatregel alle in
Rome aanhangig zijnde aanvragen voor uittreding uit het ambt meteen te blokkeren
en duidelijk te laten verstaan dat men op verdere dispensaties niet hoefde te rekenen.
Op 3 maart 1979 sprak hij tot de rectoren van Engelstalige grootseminaries over het
belang van de kerkelijke leer en van de kerkelijke discipline in de priesteropleiding,
waarbij hij duidelijk het Tridentijnse type voor ogen had. Overigens laat hij geen
gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op de waardigheid van de priester die zijn
geluk vindt in de sacramentele gaven die hem geschonken zijn, die hij mag doorgeven,
de priester die zich niet door allerhande vreemde theorieën op sleeptouw laat nemen
(aldus nog zijn homilie bij de zaligverklaring van Enrique de Osso y Cervello in
oktober 1979). Aan het dragen van een priesterkledij (en een habijt voor zusters)
hecht hij veel belang. De mogelijkheid vrouwen tot priester te wijden sluit hij uit.
Vooral deze laatste beslissing wekte heel wat verwondering en deining - men herinnert
zich de emotionele oproep van Sister Kane tijdens de Amerikareis van de paus enerzijds omdat de paus het zo vaak heeft over de mensenrechten en anderzijds omdat
de theologische fundering waarop hij zich baseert, nl. het voorbeeld van Christus die
slechts mannen tot apostelen heeft gekozen, niet als een ernstig argument kan
beschouwd worden. De apostolische constitutie Sapientia christiana (febr. 1979)
over de kerkelijke universiteiten en faculteiten moet gezien worden in het licht van
het herstel van de traditie. Een niet gering aantal pauselijke toespraken wijzen
duidelijk in de richting van een restauratiebeleid of komen in ieder geval bij velen
als dusdanig over. Men denke aan zijn woorden over het priestercelibaat, over de
contraceptie die op één lijn werd gesteld met abortus. Dezelfde indruk van afremming
werd opgedaan in Puebla, waar de bevrijdingstheologie net niet werd veroordeeld.
Het is het goede recht
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en de plicht van de paus te wijzen op afwijkingen en de gelovigen op de hoede te
stellen voor houdingen of leerstellingen die tegen het geloof indruisen, maar legt hij
niet wat exclusief het accent op wat moet ‘hersteld’ worden? Hebben waarnemers
niet de indruk opgedaan dat de paus op het einde van zijn verblijf in Latijns-Amerika
enigszins heeft moeten inbinden en dat er bij de voorbereidingen van Puebla, zowel
als bij de benoemingen van de Celam heel wat touwtrekkerij te pas kwam? Maar
ook hier oefende hij ten volle zijn gezag uit. In een brief aan de Nederlandse gelovigen
(begin jan. 1980), waarin de paus vroeg te bidden voor de door hem te Rome
samengeroepen synode van de Nederlandse bisschoppen, herinnerde hij aan de niet
mis te verstane woorden van kardinaal Alfrink: de bisschoppen hebben niet alleen
de verantwoordelijkheid om de stem van het volk weer te geven, maar ook om als
echte voorgangers hun eigen stem te laten horen. In Spanje werd het concordaat
vervangen door de zg. Acuerdos Parciales (1979), waardoor Rome niet alleen méér
zeggingsmacht heeft in de bisschoppenconferenties, maar waar de ‘rechterzijde’ zich
ook gesterkt voelt, zoals al bleek uit de asembleas XXXI en XXXIII.
Het bewustzijn de waarheid te bezitten, dat Dominic Milroy nog onlangs ‘the
fundamentalist fallacy’2 heeft genoemd, en voor deze waarheid verantwoordelijk te
zijn, kan tot een autoritaire gezagsuitoefening leiden. Milroy wees er daarbij op dat
er maar een kleine stap is van geloof naar fanatisme en dat die stap zoveel te
gemakkelijker gezet wordt wanneer men ervan overtuigd is dat de Schrift geen
dwalingen bevat en dat de paus als hoofd van de kerk onfeilbaar is. Integrisme negeert
de rechten van het menselijk verstand, daar waar de authentieke gelovige er in
constante dialoog mee is.
Met deze beschouwingen wordt geen afbreuk gedaan aan al het goede en
bemoedigende dat Johannes-Paulus II tot stand heeft gebracht. Het was in meer dan
een domein nodig de puntjes op de i te zetten en uit evangelische trouw tegen een
zekere geest van secularisatie in te gaan. Het feit dat de paus enerzijds moedige
woorden heeft gesproken en tegen bepaalde misbruiken krachtdadige maatregelen
heeft genomen, en anderzijds daden stelt die aan Pius X doen terugdenken, maakt
een objectieve beoordeling van zijn persoonlijkheid vooralsnog moeilijk.
Het gaat vanzelfsprekend niet op hem zonder meer onder de integristen te rekenen.
Toch treft het hoeveel houdingen en handelingen er zijn die als

2

cfr. The Tablet, 7 juli 1979.
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een stap achteruit overkomen. In een evaluatie van de belangrijke brief over de
catechese (Catechesi tradendae) vond Prof. J. Bulckens het opvallend, dat over
aanpassing, vernieuwing en inculturatie alleen in het hoofdstuk over de catechetische
methode werd gesproken en niet in dat over de inhoud. Hij stelde daartegenover de
meer dynamische benadering van het Vlaams basisdocument, in opdracht van het
episcopaat in 1970 door de catechetische commissie samengesteld, waarin gezegd
werd dat een adaptatie van de methode niet voldoende was, maar dat echte
geloofswaarden alleen zichzelf konden blijven als ze een eigentijdse gestalte kregen.
De boodschap van Christus wordt niet gewijzigd, maar het is een teken van leven
dat de geloofswaarheden gestalte krijgen vanuit een geëvolueerd wereld- en
mensenbeeld. De missiologie worstelt met analoge problemen. Feit is dat in
cultuurlanden als China of India de missionering mislukt is. Het christendom is er
een minoriteitsgroep die als het ware buiten de eigen cultuur is gegleden. Er zijn
herhaaldelijk pogingen geweest om het westerse christendom aan te passen, maar
het werd niet ‘herdacht’ vanuit de Chinese of Indiase cultuur zelf. Mogen pogingen
in die zin ondernomen worden? Als Christus' boodschap moet uitgedragen worden,
dan moet dit toch kunnen zonder dat enig volk er zich door uitgesloten voelt.

Theologen in opspraak
Het theologisch denken is uiteraard belangrijk omdat het het geloof als object heeft.
In zijn toespraak aan de katholieke universiteit van Washington sprak de paus met
waardering over het werk van de theologen: ‘De kerk heeft de theologen nodig. De
bisschoppen van de kerk aan wie de Heer de bewaring van de eenheid van het geloof
en de prediking van het geloof heeft toevertrouwd [...], wij allen hebben behoefte
aan uw werk, uw toewijding en de uitkomsten van uw denkwerk. Wij verlangen
ernaar, naar u te luisteren en we willen niets liever dan de waardevolle hulp van uw
verantwoorde studie ontvangen’. Maar tevens liet hij duidelijk verstaan dat de
theologie voor de kerk slechts een verrijking zou betekenen als zij rekening hield
met de eigenlijke functie van de bisschoppen, aan wie het recht toekwam de
authenticiteit en de eenheid van geloof en zeden te beveiligen, en met het recht van
de gelovigen niet in de war te worden gebracht door theorieën en hypothesen die zij
niet in staat zijn te beoordelen en die, overgesimplificeerd, door de publieke opinie
gemanipuleerd worden voor doeleinden die met de waarheid niets te maken hebben.
Tegen de distinctie tussen de taak van de theologen en die van de bis-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

493
schoppen kan niets ingebracht worden, maar opvallend is de waarschuwende toon
die eens te meer aantoont dat de paus orde op zaken wenst te stellen met dan ook
alle risico's vandien. Door te wijzen op het daarnet vernoemde onderscheid wil hij
een mogelijke verwarring onder de gelovigen wegnemen en voorkómen dat de
theologen zelf in eenzijdigheid of onvolledigheid uitmonden. Men kan zich niet van
de indruk ontdoen dat Johannes-Paulus II niet zonder een zeker wantrouwen tegenover
de post-conciliaire theologie staat, een theologie die het niet meer vanzefsprekend
vindt zich te vereenzelvigen met de ‘Romeinse school’. Theologie is reflexie over
het geloof en is daarom ook voor creatieve geesten een riskant bedrijf. Het is
begrijpelijk dat Rome ook daarom zoekt de theologen beter in handen te houden,
maar uiteraard is de bekoring daarbij groot, hen die de geloofsboodschap willen
‘vertalen’ in eigentijdse bewoordingen en rekening houdend met verworvenheden
op exegetisch, filosofisch, antropologisch enz. gebied, te gaan verdenken van
afwijkingen van het traditionele.
De recente processen tegen bekende theologen bewijzen dat het niet bij woorden
blijft. Laten we even abstractie maken van het al dan niet gefundeerd zijn van de
Romeinse bezwaren en gewoon zien wat er gebeurd is. Op 21 april 1978 richtte de
Congregatie voor de geloofsleer een brief aan de algemene overste van de
Dominicanen, waarin gezegd werd dat het boek Quand je dis Dieu van J. Pohier,
O.P., professor aan het Institut catholique van Parijs, dwalingen tegen het geloof
bevatte. Toen de auteur op een verzoek tot herroeping niet inging, werden de
aangeklaagde stellingen op 3 april 1979 officieel veroordeeld.
Hans Küng, die tijdens het concilie als adviseur van het Duitse episcopaat fungeerde
doch vooral sinds het verschijnen van zijn boek Unfehlbar? (1970) in de kijker liep,
werd herhaaldelijk naar Rome geroepen om zich over een aantal leerstellingen te
verantwoorden, doch legde de invitaties gewoon naast zich neer3. Ook een monitum
van 1975 bleef zonder gevolg. Eind december 1979 ontzegde de congregatie voor
de geloofsleer hem de bevoegdheid nog langer als katholiek theoloog op te treden.
Dichter bij ons is het geval-Schillebeeckx, professor in Nijmegen en tijdens het
concilie deskundige van het Nederlands episcopaat. Vooral sommige stellingnamen
in ‘Jezus, het verhaal van een levende’ (1974) en ‘Gerech-

3

Küng was wel bereid naar Rome te gaan op voorwaarde dat men hem zijn dossier ter inzage
gaf, hij de naam kon kennen van zijn verdediger en hij na uitspraak beroep kon aantekenen.
Op deze eisen, gefundeerd op de fundamentele mensenrechten, werd nooit ingegaan.
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tigheid en liefde, genade en bevrijding’ (1977) worden aangevochten. In feite werd
reeds in 1968 een kerkelijk proces tegen hem ingespannen, maar de zaak werd toen,
dank zij vooral Karl Rahner die hem in Rome verdedigde, geclasseerd. Eind 1977
begon de congregatie voor de geloofsleer een rapport op te stellen, vooral over het
eerstgenoemde boek. Dit rapport werd overgemaakt aan de auteur met verzoek op
vragen die tijdens het onderzoek gerezen waren, schriftelijk te willen antwoorden.
De vragen betroffen de christologie, de relatie tussen de mensheid en de godheid van
Christus, de hypostatische vereniging, de verrijzenis, evenals kwesties die in het
boek niet voorkwamen, doch voor een nieuw boek voorzien waren, zoals de stichting
van de kerk door Jezus, het normatief karakter van het geloof en van de oecumenische
concilies of de pauselijke onfeilbaarheid. Zijn dertig bladzijden tellende
verduidelijkingen werden blijkbaar onvoldoende geacht, evenals een klein in het
Duits geschreven boekje dat hij - mede ter opheldering - naar Rome stuurde. Aan
het verzoek om zich in Rome te komen verantwoorden heeft hij voldaan. Half
december 1979 had hij er over negen punten een ‘gesprek’ met drie theologen: de
onbekende pater Patfoort, dominicaan, de Waalse jezuïet Jean Galot, professor aan
de Gregoriana en kenner van de concilies uit de eerste eeuwen, en Mgr Descamps,
gewezen rector van de Leuvense universiteit. Het resultaat van hun bevindingen zal
aan de paus worden overgemaakt, die in laatste instantie zal moeten beslissen of
Schillebeeckx al dan niet, en zo ja in welke mate, veroordeeld wordt.
Rond de jaarwisseling 1980 raakte nog bekend dat de congregatie voor de
geloofsleer een nieuw proces aan het voorbereiden is, nu tegen een van de
voornaamste vertegenwoordigers van de bevrijdingstheologie, de Braziliaan Leonardo
Boff.
Van zeker drie processen kan men zeggen dat ze aanhangig werden gemaakt onder
het pontificaat van een van de voorgangers van de huidige paus, maar ze werden
door Johannes-Paulus II bespoedigd en zullen waarschijnlijk ook door hem beslecht
worden. Het betreft ook top-theologen die bovendien - toevallig of niet - alle drie tot
de redactie van Concilium behoren. Een en ander schijnt erop te wijzen dat de paus
van plan is met zijn volle gezag een opheldering van de mistige situatie door te
drukken, te snoeien in de theologische wildgroei en de teugels van het kerkelijk
beleid weer stevig in handen te nemen. Het feit dat hij in september 1979 Pedro
Arrupe, generaal-overste van de jezuïeten, bij zich ontbood en hem nadrukkelijk
vroeg de 27.000 leden van zijn orde weer zin voor tucht en trouw in te scherpen zal
ook wel niet louter toeval geweest zijn.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

495
Een gelovige moet met eerbied en deemoed tegenover het kerkelijk gezag staan. Hij
mag zich evenwel ook vragen stellen, in het besef dat paus en kerk geholpen worden
door een kritische visie van diegenen die toch het volk Gods zijn. Als theoloog heeft
men de specifieke taak het gegeven van het geloof, vanuit de Schrift als uiteindelijke
norm, uit te diepen, te zorgen voor een continuïteit in de leer, maar deze toch steeds
opnieuw te formuleren, rekening houdend met nieuwe verworvenheden en concrete
historische situaties. De spanning tussen Rome en ‘niet-Romeinse’ theologen wordt
grotelijks gevoed door de verschillende houding die aangenomen wordt tegenover
de geloofsformuleringen. Rome heeft de tendens de formulering als formulering te
zien, eeuwig en onveranderlijk. De aangeklaagde theologen (waarvan in de praktijk
sommigen óók te ver kunnen gaan) beseffen dat een ‘hervertalen’ mogelijk en
noodzakelijk is, omdat een geloofsformulering altijd in bepaalde historische
omstandigheden tot stand komt en meestal een antwoord is op dàn gestelde vragen.
Voor velen in Rome is alleen reeds een zoekende houding van theologen een doorn
in het oog. Denken dat het verzamelen van handtekeningen en het stemmen van
moties (zoals b.v. voor Schillebeeckx op grote schaal werd gedaan) Rome zal
beïnvloeden is een illusie en ze wekt daar vaak juist een tegenovergestelde reactie
op. Zoiets dient dus eigenlijk de zaak niet, al kan ze voor de verdachte theologen een
aanmoediging zijn.

Het precedent
Als kerkhistoricus kan men bij het gebeuren van de laatste maanden niet anders dan
met onbehagen, schaamte en angst terugdenken aan de integristische reactie tegen
het zg. ‘modernisme’ uit het begin van deze eeuw. Ook toen deed ze zich voor als
een streven naar het herstel van de orthodoxie, als een antwoord aan theologen en
denkers die zich met de vastgegroeide, levenloos geworden formuleringen niet meer
konden tevreden stellen en in de geloofsbenadering rekening meenden te moeten
houden met de bevindingen van de moderne wetenschap. Sommige ‘modernen’
gingen ongetwijfeld te ver en men kan het de kerk niet verwijten dat ze vreesde dat
hier of daar aan het geloof zelf zou worden geraakt. Maar de integristische reactie
had iets van een simplistisch fanatisme, al diende ze zich officieel aan als een
verdediging van de geopenbaarde waarheid. Lamentabili (juli 1907) veroordeelde
stellingen die enerzijds uit hun verband werden gerukt en anderzijds thans ten dele
gemeengoed geworden zijn. Pascendi (juli 1907) herleidde het streven van velen tot
een hard en koud systeem, waar niemand zich in herkende, zag de hoofdoor-
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zaak van deze ‘kwaal’ in de ‘hoogmoed’ en had geen woord van begrip of
aanmoediging voor hen die naar vernieuwing zochten. In alle bisdommen moesten
‘raden van waakzaamheid’ opgericht worden, waarover de bisschoppen verslag
dienden uit te brengen. De censuur op boeken en tijdschriften werd verscherpt. Een
instituut dat de vooruitgang van de wetenschappen positief moest bevorderen en
waarvoor o.m. kardinaal Mercier ijverde, kwam wegens integristische intrigues niet
van de grond. In 1910 werd de anti-modernistische eed ingevoerd. Wat in zekere zin
nog erger was: er ontstond een klimaat van verdachtmaking, van persoonlijke
aantijgingen en verklikking, van kwaadwillige interpretaties. Men hoeft zich maar
de geheime activiteit in het geheugen te roepen van mgr. Benigni en de Sapinière,
van Thompson in Nederland en van Jonckx in België. Uit de correspondentie van
de zg. ‘modernisten’ die deze laatste jaren gepubliceerd werd blijkt het immense
persoonlijke leed dat aan deze mensen werd berokkend. De brieven die Blondel aan
kardinaal Mercier schreef, zijn één kreet van pijn tegenover de naamloze agitatie die
op verdenking van ketterij aanstuurde, terwijl hij zich niet kon verdedigen omdat hij
niet eens wist wie hem aanklaagde. De Romeinse curie, vooral het H. Officie - thans
congregatie voor de geloofsleer - zag zichzelf als verdediger van de waarheid, maar
pas nu wordt duidelijk hoezeer door zo'n houding het theologisch onderzoek werd
afgeremd.
Iets van die pijn moeten de verdachten van vandaag ook ervaren. Schillebeeckx
heeft in een paar meer leesbare en minder technische artikelen (Tijdschrift voor
Geestelijk Leven, 1979, nr. 5 en Kultuurleven, 1979, nr. 10) zijn Jezusvisie
verduidelijkt. Hij drukt daarin ook de pijn van de onmacht uit, niet méér over Christus
te kunnen zeggen dan hij zegt. Zich bedienend van de historische methode en zoekend
naar de historische Jezus komt hij tot het besluit dat ‘de man Jezus en de bepaling
van wat Hij is, inderdaad te maken heeft met het wezen van God’. Daar voegt hij dit
commentaar aan toe: ‘Of we dit theoretisch nog precieser kunnen, moeten en mogen
bepalen weet ik nog niet. Ik ben er soms huiverig voor, het mysterie van een persoon,
vooral van de persoon van Jezus, als het ware tot op het bot te omlijnen. Als mensen
nog méér te zeggen hebben dan ze rationeel onder woorden kunnen brengen, beginnen
ze veeleer verhalen en parabels te vertellen. Het symbolisch evoceren overstijgt de
onmacht van de begrippelijke articulatie. Hiermee is geen christologisch agnosticisme
verdedigd. Maar de omlijning is ook afgrenzing, en bij dit omgrenzen loop je uiteraard
het gevaar het mysterie te kort te doen, het te vertekenen...’ (Kultuurleven, dec. 1979,
p. 901).
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Waarborgen voor de dialoog
Men zal zich herinneren dat kardinaal Frings tijdens het concilie (op 8 nov. 1963)
een scherpe aanval deed op het H. Officie. Hij zei dat administratieve en rechterlijke
procedures niet met elkaar verward mochten worden: ‘De werkwijze van deze opperste
congregatie past niet meer in de huidige wereld en veroorzaakt onrust in de zielen
en ergernis in de wereld... Het is nodig dat niemand ooit nog veroordeeld wordt
zonder zelfs gehoord te worden, zonder dat hij weet wat men hem verwijt, zonder
dat hij in de mogelijkheid is verbeteringen aan te brengen aan wat men hem verwijt’.
Kardinaal Ottaviani heeft daar op emotionele manier op gereageerd, verwijzend naar
de theologen die geraadpleegd werden (Romeins-georiënteerde uiteraard) en
bovendien als (bedenkelijk) principe stellend, dat aangezien de paus het hoofd van
het H. Officie is, elke aanval op het H. Officie ook een aanval was op de paus.
De hervorming die Paulus VI in 1965 doorvoerde bleek in veler ogen niet ver
genoeg te gaan, want drie jaar later, in 1968, kwamen 38 vooraanstaande theologen,
verbonden aan de redactie van het tijdschrift Concilium (o.m. K. Rahner, Ratzinger,
Schillebeeckx, Kaspar, Metz...) op de hele zaak nog eens terug. Ze stelden ‘in loyauteit
en ondubbelzinnige trouw’ een tekst op waarin enkele constructieve voorstellen
werden gedaan om te voorkomen dat de eigen functie van de theologen in het gedrang
zou komen. De tekst werd aan de paus gestuurd en de inhoud ervan nog eens door
1.322 leden van theologische faculteiten ondertekend. De voorstellen betroffen vooral
de vrijheid van het theologisch onderzoek, de bestaansreden van verscheidene
theologische denkrichtingen en de procedure die gevolgd moest worden in geval
iemand ervan verdacht werd van de ware leer af te wijken.
De voorstellen die thans geformuleerd worden betreffende de in Rome gevoerde
processen wijzen erop dat met de voorstellen van 1968 slechts ten dele rekening
werd gehouden. Men klaagt het geheim houden aan van belangrijke stukken van het
proces. Wie zijn de aanklagers? Is deze geheimhouding niet in strijd met de rechten
van de mens? Mogen de aangeklaagden zelf hun verdedigers kiezen? Schillebeeckx
heeft tot kort vóór hij naar Rome vertrok niet geweten wie zijn drie ondervragers
zouden zijn. Bovendien waren ook de decaan en de kanselier van de universiteit niet
op de hoogte gebracht noch gehoord. Maar er is meer dan de procedure van een
proces. Het gaat ook om de natuur en de functie van de theologie, een theologische
benadering die totaal anders is dan de dogmatische formulering waarin Rome de
waarheid veilig geborgen weet,
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maar die ‘onvertaald’ niet meer overkomt als een uitdrukking van de Blijde
Boodschap.
De redactie van Streven vroeg me enkele bladzijden te schrijven over het al dan
niet opkomen van een neo-modernisme. Gezien de steeds sterker voelbare polarisatie
en de recente evolutie in het kerkelijk gebeuren, had de titel even goed kunnen luiden:
naar een neo-integrisme? Enigszins vereenvoudigd kan men stellen dat er twee
vormen zijn van christelijke existentie: de open vorm, die de mogelijkheid biedt tot
zoeken en herbevragen; en de gesloten vorm, die de antwoorden reeds heeft en ook
weet dat ze die heeft. Een open christelijke existentie sluit zich nooit op in
zelfgenoegzaamheid, maar wil dezelfde onveranderde boodschap opnieuw formuleren.
Een gesloten visie vreest dat adaptatie tot ontrouw zal leiden. Het is nog niet mogelijk
te zeggen in hoever Johannes-Paulus II, van nature en wellicht uit plicht en inzicht
conservatief, de geschiedenis zal ingaan als een paus van het gesloten type en in
hoever hij als dusdanig op het kerkelijk leven zijn stempel zal drukken. Hij zoekt
verwarring te voorkomen, maar handhaving van orde en autoriteit houdt in zich de
bekoring van geslotenheid. Een groot aantal mensen hebben nood aan veilige situaties
en precieze antwoorden en zullen wellicht met voldoening een figuur als de paus
volgen. Ook andere beleidsfiguren in de kerk gaan overigens de autoritaire weg op:
men denke aan kardinaal Ratzingers weigering om prof. J.B. Metz in München (door
de Beierse cultusminister) te laten benoemen, niettegenstaande Metz door de
benoemingscommissie als eerste vooropgesteld was. Karl Rahner heeft daarop in
Publik-Forum (16 nov. 1979) met een ongewoon scherp memorandum gereageerd.
In naam van de theologische vrijheid protesteert hij daarin tegen het feit dat Metz
op autoritaire manier geweerd werd omdat Ratzinger het niet eens was met de
theologie van Metz waarin de bevrijdingstheologie rijkelijk heeft geput. Rahner
herinnert er bij die gelegenheid aan hoe hem, ca 25 jaar geleden, door het H. Officie
uitdrukkelijk verboden werd ook nog maar één woord te schrijven over
‘concelebratie’. Dat een dergelijke maatregel hem door een behoudsgezinde groep
werd opgelegd is al duidelijk wanneer wij zien waar hij op dat gebied thans staan.
Het christendom moet voor alle ernstig theologisch onderzoek een werkelijk
‘tehuis’ kunnen zijn. Daarvoor moet uiteraard de polarisatie worden doorbroken. De
paus heeft hier geen gemakkelijke opdracht en geen geringe verantwoordelijkheid.
De manier waarop de synode van de Nederlandse bisschoppen in Rome zal verlopen,
zal wellicht iets duidelijker aantonen in welke richting het schip van Petrus stevent.
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Aspecten van de dissidentie in de Sovjet-Unie
Arthur Wollants
Toen in 1973 twee notoire sovjetdissidenten, Pjotr Jakir en Viktor Krasin,
publiek volte-face maakten en bekenden dat zij voor een Westerse organisatie
hadden gewerkt, kwam dit bij de andersdenkenden in de Sovjet-Unie hard aan
en leek het erop dat men zich terugtrok in zwijgende berusting. Voorlopig
althans, want in 1976 kwam het openlijke protest van de zgn. Democratische
Beweging opnieuw op gang. Nieuw was daarbij dat de dissidentie bleek uit te
groeien tot een heel Oosteuropees fenomeen, dat culmineerde in de Tsjechische
groep rondom het Charta 77, die opkwam voor een open maatschappij en de
eerbiediging van de burgerrechten, steunend op de akkoorden van Helsinki van
1975, meer speciaal op de derde korf i.v.m. het vrije verkeer van personen en
ideeën. Die akkoorden zouden later op hun praktische uitvoering worden getoetst
op de Conferentie van Belgrado. Ondertussen weet men dat Belgrado niet heeft
opgeleverd wat de dissidenten ervan verwachtten: het is in geen geval een
tribunaal geworden waarop bepaalde Oosteuropese regimes tot de orde zijn
geroepen.
Een tweede element dat mogelijk het nieuwe elan van de oppositionelen kan verklaren,
was het politieke novum van het Eurocommunisme, dat manifest werd in de nazomer
van 1976. Men kent de hoofdstelling: iedere communistische partij eist voor zich
het recht op eigen wegen te bewandelen, volgens de specifieke nationale tradities en
omstandigheden, los dus van het Sovjetrussische model. De vraag in hoeverre hier
electorale motivaties meespelen, valt buiten het raam van dit artikel. Belangrijk voor
de dissidenten was de steun, eventueel de sympathie die zij nu plotseling uit een
onverwachte en minder verdachte hoek kregen. Sommige Westeuropese K.P.'s namen
het inderdaad op voor enkelen onder hen en erkenden impliciet divergent politiek
denken als een recht, daar zij nu immers het pluralisme in hun vaandel hadden
geschreven.
Een derde factor vormde de kruistocht voor de mensenrechten van president Carter
in het algemeen en bepaalde acties in het biezonder. Hij ontving Vladimir Boekovskij,
het enfant terrible van de Sovjetdissidentie,
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nadat hij omgeruild was voor de Chileense communistenleider Corvalàn, en zegde
in een persoonlijke brief zijn steun toe aan de meest markante Russische
andersdenkende, Andrej Sacharov. Hoewel Carters ethische campagne onderhand
werd afgezwakt, heeft ze in elk geval ervoor gezorgd dat de problematiek der
Oosteuropese opposanten volop in de actualiteit kwam.
De vraag is of de dissidenten werkelijk voordeel halen uit de onbetwistbaar vergrote
belangstelling voor hun situatie. Indien de internationale bekendheid van sommige
dissidenten hen tot op zekere hoogte beveiligt tegen de repressie - het Westen kijkt
immers toe - stelt men anderzijds toch vast dat het aantal processen weer is
toegenomen. Ook werd in een aantal gevallen een andere strategie gevolgd:
gedwongen, gesuggereerde of ingewilligde emigratie, soms omruiling. Of deze tactiek
de beweging finaal kan stilleggen, lijkt weinig waarschijnlijk. Wel verliest die
daardoor telkens weer haar belangrijkste woordvoerders. Men dient daarbij te
bedenken dat zij in de emigratie aanzienlijk minder impact hebben en lang niet altijd
eensgezind met elkaar optrekken. Zo verliet Andrej Sinjavskij in 1975 de redactie
van Kontinent, omdat hij het niet eens was met zijn hoofdredacteur Vladimir
Maksimov. In de Frankfurter Allgemeine klaagt hij diens ‘onverdraagzaamheid en
de dictatoriale methodes’ aan: ‘Het gebruik van grove woorden en van dreigementen
aan het adres van andersdenkenden is spijtig genoeg het resultaat van onze
Sovjetopvoeding die we moeilijk kunnen vergeten’1. Volgens hem is deze
onverdraagzaamheid voor een groot stuk terug de voeren naar Solzjenitsyn, wie hij
verwijt voor censuur te zijn: ‘Het zal me blijven verwonderen dat mensen die door
het Westen zijn gered het Westen beginnen te kritiseren zodra ze hier aankomen. Ze
klagen er bijv. over dat de kranten alles mogen schrijven, dat de televisie alles mag
tonen’2. Hij merkt verder op: ‘Ik wil niet zwijgen over onze menigsverschillen in
naam van de eenheid, want als we die weg inslaan zal dat uitmonden in een autoritair
systeem waarin geen enkele discussie meer zal mogelijk zijn’3.
Meningsverschillen: in feite zou daarin de vitaliteit van de dissidentie moeten
gemanifesteerd worden. Tatjana Chodorovitsj raakt de kern, wanneer zij het begrip
‘dissident’ omschrijft: ‘Het betekent dat er zijn die op deze wijze denken en anderen
een andere mening toegedaan zijn.

1
2
3

Overgenomen door De Standaard, 11/7/79.
Ibid.
Ibid.
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Afwijkende gedachten, meningsverschillen, het zijn verwarringstichtende, illusoire,
verkeerde uitdrukkingen die erop bedoeld zijn een nieuwe en angstaanjagende situatie
als iets vertrouwds en goedaardigs te kwalificeren’. En verwijzend naar ‘de macht
aan de andere zijde’ besluit zij: ‘Alle gedachten moeten verstikt worden. Niet “andere
gedachten”, niet “afwijkende gedachten”, maar iedere menselijke gedachte tout court
of ze nu marxistisch, religieus of nationalistisch is, zolang ze individueel wordt
uitgedacht’4. Hoewel deze dissidente het hier heeft over de situatie in de Sovjet-Unie
en Sinjavskij de onderlinge onverdraagzaamheid binnen de emigratie op de korrel
neemt, gaat het in wezen om hetzelfde, de pluriformiteit van de oppositie, haar
zwakheid en tevens haar ideeënrijkdom.
Ruwweg kan men stellen dat een dissident iemand is die in woord of geschrift
uitspraken doet die schadelijk worden geacht voor het imago van de Sovjet-Unie en
haar systeem. Zoals Chodorovitsj het aangeeft gaat het om controversiële opvattingen
van cultureel-politieke, religieuze of nationalistische aard. Daar ze gegroeid zijn uit
zeer verschillende historische achtergronden, kan men ze niet vanuit dezelfde
invalshoek benaderen. We beperken ons daarom tot het cultureel-politieke aspect.
Het is trouwens zo dat men daarin ook de verklanking van de andere aspiraties
terugvindt.

Historiek
Als elke andere staat heeft Rusland steeds andersdenkenden gehad. De
oktoberrevolutie is trouwens het rechtstreekse gevolg van een politiek dissidente
beweging, die wat zij dacht, in daden vermocht te realiseren. De huidige
cultureel-politieke dissidentie vangt aan in de jaren die volgden op de dood van Stalin
in 1953. Er kwam een meer open klimaat dat met name in de literaire kringen een
zekere discussie toeliet tussen de conservatieve kern van de schrijversbond en vrijer
denkende collega's over de dienende en propagandistische functie van het officiële
socialistisch realisme. Het wegvallen van een aantal taboes was het gevolg van de
roman De Dooi van Ilja Ehrenburg. De naam van dit boek zou de metafoor worden
waarmee in het vervolg iedere versoepeling van de partijlijn zal worden omschreven.
De politieke dooi brak aan in het begin van 1956, nadat Chroesjtsjov de personencultus
rondom Stalin had ontmaskerd en het duidelijk werd

4

D. Pospielovsky, Zwanzig Jahre Dissident in der USSR, in: Osteuropa, 6/75.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

502
dat de dictator niet alleen verantwoordelijk kon worden gesteld. Indirect raakten de
beschuldigingen ook de bureaucratie. De opstand in Hongarije dwong de liberalen
echter weer tot meer discipline. Tekenend was de affaire-Pasternak. Zijn officieel
goedgekeurd werk, Dr. Zjivago, mocht plots niet meer verschijnen en wanneer de
auteur de Nobel-prijs kreeg, ervoer het regime dit als een kaakslag. Buiten zijn wil
dissident geworden, weigerde hij de prijs. De prefiguratie van wat later Solzjenitsyn
overkwam, met dit verschil dat deze geen mea culpa sloeg en uiteindelijk geëxileerd
werd.
Toch brak de dooi weer door en eind 1961 zette Chroesjtsjov op het 22-ste
partijcongres de destalinisering verder. Hij ondernam een poging de relaties tussen
het individu en het apparaat te verbeteren, legde sterker het accent op de consumptie,
deed wat toegevingen aan het artistiek non-conformisme. Hij zette zelfs de censuur
voor schut door persoonlijk tussenbeide te komen voor de publikatie van Solzjenitsyns
eersteling, de kamproman Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj, want dat ontbrak
hem nog om Stalin helemaal te discrediteren. Kennelijk ging hij daarmee te ver.
Interne en buitenlandse moeilijkheden leidden tot zijn val in oktober 1964.
Brezjnev stelde weer orde op zaken. Hij vaart een ideologisch strengere koers, de
al te vrijmoedige intelligentsia moet weer inbinden en de angst voor een restalinizatie
steekt de kop op. In februari 1966 komt het tot een literair proces, dat geschiedenis
zal maken. Sinjavskij en Daniêl staan terecht omdat zij onder pseudoniem in de V.S.
werken hebben gepubliceerd, die het regime als beledigend ervaart. Om verschillende
redenen wordt deze zaak een mijlpaal. Eerst en vooral wou het apparaat door de
strenge straffen, respectievelijk 7 en 5 jaar, een voorbeeld stellen om de aanzwellende
stroom van klandestiene publikaties, de samizdat, in te dijken. Er werd net het
omgekeerde bereikt. Nieuw was dat de beklaagden geen schuld bekenden, wat
navolging zou krijgen. Ook veroorzaakte het proces zo'n storm van protest, zowel
in binnen- als in buitenland, dat men er wel op lette dat bij latere zaken de literatuur
zelf niet meer zou terechtstaan. Tevens kunnen we hier het embryo situeren van wat
in een verder stadium De Beweging voor de Mensenrechten zal worden, die zich
distantieert van subversieve activiteiten, maar open ageert binnen de legaliteit onder
het motto: Eerbiedig de grondwet! Zij wijst op de discrepantie tussen de theorie en
de praktijk van de rechtsbedeling. Een ander gevolg van deze zaak vormde begin
1968 het proces tegen Ginzburg, die er een witboek had over samengesteld, en drie
van zijn vrienden. Nu ging het niet langer over de literatuur, maar moest in het kader
van de ideologische
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strijd de band worden aangetoond tussen de dissidenten en een buitenlandse,
Sovjetvijandige organisatie, de N.T.S.5. Ondanks de repressie was het protest nu nog
massaler dan in 1966. Het uitte zich voornamelijk via open brieven met naam, beroep
en adres ondertekend6. Een nieuw feit vormde de steun van een aantal bekende figuren
uit de exact wetenschappelijke wereld, mensen als Sacharov bijvoorbeeld.
Dit proces was tevens de directe aanleiding tot de verschijning van de klandestiene
Kroniek der lopende gebeurtenissen, een publikatie die gevallen van repressie
signaleert, allerlei stellingnamen wereldkundig maakt en vermeldt wat er nieuw
verschenen is in de samizdat. De inhoud is biezonder verscheiden en toont
overduidelijk aan hoe pluriform en veelkleurig de dissidentie wel is. De Kroniek
heeft model gestaan voor heel wat andere soortgelijke geschriften7. De interventie
in Tsjechoslovakije, waar men juist begonnen was aan de demokratisering van het
systeem vorm te geven, toonde aan dat het vrij naïef was te geloven dat het regime
zich zou voegen naar de verzuchtingen van de oppositie. De gebeurtenissen in dat
land vormden voor de autoriteiten de ideale gelegenheid om ook binnen de grenzen
korte metten te maken met een groepje dissidenten die de moed hadden opgebracht
op het Rode Plein tegen de invasie te demonstreren. De daaruit voortvloeiende
processen zetten de opposanten ertoe aan zich te organiseren. Vanaf 1969 gaan ze
anders te werk, minder sensationeel maar subtieler. Rondom Jakir wordt de
Initiatiefgroep voor de rechten van de mens opgericht. Eind november 1970 stichten
Sacharov, Tsjalidze en Tverdochlebov, drie geleerden van wereldreputatie, Het
comitee voor de rechten van de Mens. In hun beginselverklaring wijzen zij erop dat
ze de dialoog zoeken met het establishment. Het comitee verklaart zich bereid het
regime te steunen, want ‘het brengt begrip op voor de gegroeide tradities en de reële
moeilijkheden die de staat ondervindt’8. Dit laatste is belangrijk, omdat het de tere
plek aanwijst van een systeem dat naar buiten als het model van de heilstaat wil
overkomen, en dus geen schade aan dat beeld kan verwerken.

5
6

7

8

Russisch letterwoord: naargelang van de bron te lezen als Natsional'no- / Narodno-Trudovoj
Sojuz russkich solidaristov, d.i. Nationale of volkswerkbond van Russische solidaristen.
Dit gebruik, het zgn. podpisanstvo, is een manier om de dissidentie uit de klandestiniteit te
tillen. In dit geval liet het Amalrik toe aan de hand van 738 ondertekenaars een sociografisch
portret te maken van de dissidentie.
Voor een uitgebreide lijst van deze publikaties en hun karakteristieken verwijs ik naar mijn
werk Voor het venster weer dichtgaat - Relaas van de sovjet-dissidentie, Davidsfonds, Leuven,
1977.
Vnov' usilivajutsja ogranitsjenija svobody, in: Possev, 7/73.
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Vooral Sacharov, die nu al decennia lang het hoofd biedt aan de druk van dat systeem,
heeft een enorme berg werk verzet ten gunste van dissidenten die het slachtoffer zijn
van repressieve acties.
Vanaf 1974 zijn er door verbanning en emigratie een aanzienlijk aantal dissidenten
van het toneel verdwenen. Toch verschijnen telkens weer nieuwe namen in de
actualiteit. Het zou echter fout zijn de dissidentie in de Sovjetunie te beschouwen
als een massabeweging, want dat is ze beslist niet. De opposanten vertegenwoordigen
slechts een kleine fractie van de intelligentsia, en tot voor kort had men de indruk
dat een achterban daarbuiten ontbrak. De oprichting van een vrije vakbond, waarvan
de stichters intussen werden aangehouden, schijnt er echter op te wijzen dat het
gevoel van onvrede waarin de dissidentie haar voedingsbodem vindt, zich ook in de
diepte naar de brede volkslagen toe verbreidt. Amalrik, de auteur van een zeer
indringende analyse van de Sovjetwerkelijkheid9, ziet het volk als een onbekende
grootheid, waarvan niemand weet wat het denkt of hoe het zichzelf ziet. Slechts dit
is voor hem zeker: bij deze ‘boeren en boeren-van-gisteren’ leeft een passieve
ontevredenheid die voorlopig wel getemperd wordt door een langzaam stijgend
welvaartspeil, wat hij afrondt met de stelling dat het tot gewelddadige uitbarstingen
kan komen, mochten de materiële omstandigheden dit peil doen teruglopen en
stagneren. Dat schrijft Amalrik in 1969, een jaar nadat Sacharov zijn Overpeinzingen
over vooruitgang, vreedzame coëxistentie en intellectuele vrijheid heeft laten
circuleren.

Tendensen
Dit manifest noopt een aantal andersdenkenden - Sacharov refereert aan zichzelf als
een vrijdenkende - tot allerhande commentaar, waardoor de tendensen binnen de
dissidentie zich beginnen af te tekenen. Aanvankelijk gaat het nog om vrij amorfe
denkrichtingen, gaandeweg komt er meer articulatie. Voorlopig zijn er nog geen
uitgebalanceerde programma's, het gaat hooguit om vertrekpunten waaruit een andere
maatschappij kan groeien, pre-ideologieën. Naast het vanzelfsprekende dispuut tussen
de aanhangers der respectieve tendensen komen ook binnen dezelfde denksfeer
fundamentele verschillen aan de oppervlakte.
Bij de ‘ware marxisten-leninisten’ is dit uiteraard het minst uitgesproken: zij
bouwen immers geen echt nieuwe ideologie op, maar vallen terug op

9

Amalrik A., Haalt de Sovjetunie 1984?, Amsterdam-Brussel, 1970.
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een reeds bestaande, die in de praktijk werd gecorrumpeerd. Heel wat leden van de
intelligentsia die anders denkt, hebben jarenlang loyaal meegewerkt aan de opbouw
van hun staat. Vaak gaat het om gewezen partijleden die zich beschouwen als de
erfgenamen, de voortzetters van de revolutie en stellen dat niet zij zijn veranderd,
maar wel het regime: dàt is van de juiste weg afgeweken. Men kan bij hen twee
fracties onderkennen: de revisionisten, die oordelen dat de partij het fundament blijft
van het systeem; zij moet leiden en leren, niet bestraffen; de doctrine is nooit af, zij
moet zich permanent vernieuwen. De andere fractie wordt gevormd door de
reformisten. Hun ideeën werden aanvankelijk vertolkt door Sacharov, die er zich
later ontgoocheld heeft van losgemaakt. Zij pleiten voor hervormingen en bijsturing
van het systeem: meer democratisering, vooral ook intellectuele vrijheid om de
technologische achterstand op het Westen goed te maken: daarvoor moet men weg
van het economisch en politiek centralisme. Hun staat het voorbeeld van de Praagse
lente voor de geest.
De tweede tendens wordt geïnspireerd door de liberale ideologie. In april 1970
publiceerde een groep uit Leningrad een programma10, waaruit ik de hoofdideeën
pik. Het verschil met de doelstellingen van de leninisten is markant: Rusland moet
een moderne industriestaat worden en heeft daarom behoefte aan competente mensen.
Zij kanten zich dus tegen de particratie en de zgn. nomenklatoera, m.a.w. de door
de partij geselectioneerde en geprivilegieerde functionarissen die op ieder niveau
van de piramidaal opgezette staatsmachine op de werking ervan moeten toezien.
Verder zetten zij zich af tegen de militaire expansie en verwerpen de Sovjetmacht
en het staatskapitalisme. Zij komen ook op voor een meerpartijenstelsel en een partiële
restauratie van de privé-sector en de vrije markt.
De derde tendens is de christelijk geïnspireerde, tevens de meest Russische omdat
zij de logische voortzetting is van een eeuwenoude Russische traditie, die zich
concentreert op de historische vraag of Rusland al dan niet een Europees land is. Zij
die oordeelden dat Rusland zich op Europa moest oriënteren, werden eertijds
‘zapadniki’ of Westerlingen genoemd. Daartegenover stonden de slavofielen, die
meenden dat Rusland zijn eigen wegen moest bewandelen en zijn vitale krachten
diende te putten uit de diepe, onvervreemdbare authenticiteit die berust op de

10

Zorin - Aleksejev, Vremja ne zjdët, Frankfurt/Main, 1970.
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religiositeit van de Russische orthodoxie. Deze extreme bipolariteit doorzinderde
vanaf Peter de Grote de politiek en het sociale leven, en voert ook vandaag nog tot
verrassende consequenties. Zo verwerpen bepaalde religieuze dissidenten van
slavofiele factuur én het marxisme én democratische veruiterlijkingen als
parlementarisme en meerpartijenstelsels, daar het ideeën zijn van Westerse import
die totaal vreemd zijn aan het Russische volk en zijn tradities. Doorgetrokken leidt
dit tot een gevaarlijke enge russofilie, die kan ontsporen in een patriarchaal of
theocratisch gestuurd ultra-nationalisme, een messianistische Groot-russische gedachte
met Moskou als het Derde Rome.
Het lijkt evident dat deze ideologie moeilijk samen te rijmen valt met de
middelpuntvliedende nationalistische dissidente bewegingen in de niet-Russische
sovjetrepublieken, noch met de kosmopolitische joodse dissidenten, ook niet met de
internationaal gerichte marxisten-leninisten of de propagandisten van de open liberale
democratie. Zo'n ultra-nationalisme zou trouwens in de kaart kunnen spelen van het
regime, dat de ont-ideologisering van de massa ziet opdoemen: de revolutie is lang
voorbij en de slogans spreken niet meer aan. De mensen worden apolitiek, het
interesseert hen niet meer. Men heeft dus nood aan een nieuwe motor om de wagen
rijdend te houden. Dat zou dan het patriottisme kunnen zijn, waarbij het leninistisch
idioom nog een tijdlang in zwang moet blijven om de breuk te verdoezelen. Uitingen
van dit neo-patriottisme dat staat tegenover het revolutionaire internationalisme zijn
er nu al: de cultivering van het nationale verleden, ook het voorrevolutionaire, de
beklemtoning van de eigen aard, de ophemeling van al wat Russisch is, de justificatie
van de russificering. Als men bedenkt dat meer dan de helft van de bevolking van
de U.S.S.R. niet-russisch is en er rekening mee houdt dat de nataliteit bij de Russen
zelf aan de lage kant ligt, dan is het niet ondenkbaar dat er uitgerekend op dit stuk
op niet te lange termijn grote interne moeilijkheden tot uitbarsting kunnen komen.
De vrees dat het islamitisch réveil zou overslaan naar het mohammedaanse
bevolkingsdeel moet bij de evaluatie van de inmarsj in Afghanistan ongetwijfeld
ingecalculeerd worden.

Verdeeldheid
De hele discussie tussen Sacharov en Solzjenitsyn naar aanleiding van diens Brief
aan de leiders van de Sovjetunie11 spitst zich toe op dit

11

Voor een analyse van deze discussie zie ook mijn onder 7 vernoemd werk, vnl. XI. Drie
verschillende dissidente oordelen.
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russianisme. Sacharov vindt Solzjenitsyns ideeën mythologie en hij heeft geen goed
woord over voor zijn nationalistische en isolationistische opvattingen, waarin hij een
potentieel gevaar onderkent: ‘Een groot gedeelte van het Russische volk en zijn
leiders baden in een Grootrussisch nationalisme dat gevoed wordt én door de vrees
afhankelijk te worden van het Westen én door de angst voor democratische
veranderingen. Wanneer ze in zo'n rijke bodem vallen, zouden Solzjenitsyns
vergissingen wel eens gevaarlijk kunnen worden’.
In dit russianisme krijgt volgens Solzjenitsyn de russisch-orthodoxie weer de
ruimte. Deze nationale religie heeft het binnen het raam van de atheïstische
propaganda hard te verduren gehad in de jaren twintig en dertig. Tijdens de tweede
wereldoorlog oordeelde Stalin dat zij een machtige medestander kon zijn om het
patriottisme bij het volk aan te wakkeren. Na de oorlog zette Chroesjtsjov de
atheïstische propagandamachine weer op gang, maar onder Brezjnev ging de storm
weer liggen met dien verstande dat de kerk de binnen- en buitenlandse politiek van
de regering steunt. Dissidentie op dat vlak houdt hier in dat men zich niet neerlegt
bij de volgzaamheid van de kerkelijke dignitarissen. Zo situeert de oppositie van
Solzjenitsyn als slavofiel zich in zijn stelling dat Ruslands heil gelegen is in een
isolationistische politiek, autocratisch geleid en geestelijk geïnspireerd door de
orthodoxie. Voor de andere erkende of niet erkende erediensten ligt het weer anders:
veelal zijn ze van Westerse import, katholieken in de Baltische republieken en de
Oekraïne, sterk doorvlochten met nationalistische betrachtingen, en baptisten. Zij
houden een gevaar in voor het centraal gezag.
Het gevaar dat inherent is aan de etikettering van ideologische formaties, is dat
de aandacht in de eerste plaats gaat naar wat de groepen scheidt, hoe ze tegenover
elkaar staan. Deze benadering is negatief, ze onderstreept de verbrokkeling en heeft
geen oog voor wat eventueel bindt.
Toch zijn er raakpunten, waardoor een ontmoeting mogelijk wordt binnen hun
betrachtingen. Amalrik heeft onderzocht waar dit mogelijk zou zijn. In het centrum
plaatst hij de conformistisch-reformistische ideologie. Uit dit centrale gegeven
divergeren de tendensen: als conservatief beschouwt hij het officiële
marxisme-leninisme en het officiële nationalisme. Het eerste heeft overeenkomsten
met het ‘ware marxisme-leninisme’, het tweede tendeert naar de ‘neo-slavofilie, met
als kenmerkende kwalificatie het chauvinisme. De neo-slavofilie raakt dan weer
omwille van haar messianistisch karakter de ‘christelijke ideologie’, die op haar beurt
op grond van haar humanitaire betrachtingen aansluit bij de ‘liberale ideologie’. Ten
slotte vinden de ‘liberalen’ en de ‘ware leninisten’ elkaar in de
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idee van de rechtsstaat. Zo is de cirkel rond. Wat er ook van zij, de versnippering
blijft. Daarom is het alleszins een constructievere aanpak de burgerrechten op de
eerste plaats te stellen.
Niemand kan voorspellen hoe de dissidentie in de Sovjetunie zal evolueren. Laten
we tot besluit nog even Amalrik aan het woord: ‘Er bestaat onder het publiek een
zekere teleurstelling, in de trant van: is dan alles voor niets geweest? Anderzijds is
de houding van het publiek een stuk beter geworden. Vroeger, dat wil zeggen acht
tot tien jaar geleden12, hoorde je onder intellectuelen vaak zeggen: De mensen van
de Democratische Beweging maken een hoop kabaal, maar de autoriteiten zullen ze
wel te grazen nemen; en het ergste is dat ook wij daaronder te lijden krijgen, waarom
laten ze ons niet met rust? Vandaag de dag is dat anders. De dissidenten zijn erin
geslaagd de morele stemming in het land te veranderen. En dat is de grootste winst’13.

12
13

Amalrik zegt dit in 1976.
Dit artikel was reeds gesteld vóór Sacharov naar Gorkij verbannen werd. Het is duidelijk dat
het regime daardoor die belangrijkste woordvoerder van de dissidenten wil monddood maken.
Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat het daarin zal slagen.
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Werumeus Buning en de glimp van het onvatbare
Lieve Scheer
Werumeus Buning (1891-1958) is een licht ontroerbaar mens, een van de warmste
en gevoeligste uit onze letterkunde. Om te beginnen leefde hij gretig met al wat
hij aan zintuigen bezat. Niets was hem te min, te aards; hij wijdde zelfs een boek
vol humor aan... keukengeheimen. Daarnaast kent hij echter ook de weemoed,
het diepe verdriet dat in ons hart achterblijft nadat dit zo vergankelijke en
geheimzinnige leven een liefde, een geluk, een geloof heeft afgebroken. Zijn
eerste bundel bv. draagt als titel: In memoriam. Het meest bekend van hem zijn
de Balladen, gebouwd als middeleeuwse refereinen, met een stok, eenzelfde
versregel aan het eind van elke strofe, die zowat de grondgedachte, het thema
ervan vormt en met de ontwikkeling van de verschillende strofen altijd rijker
en dieper van inhoud wordt. Ik denk aan de verrukte èn weemoedige
liefdesherinnering: Ballade de tout mon coeur. Of aan de Ballade van de dingen
die niet overgaan, die soms een ode is en soms een bezweringsformule, gewijd
aan het vergankelijk mooie èn lelijke van deze aarde, dat ‘zo zal zijn in alle
tijden’. Ook de Ballade van de merel bevat zulke typische belijdenis van
levensgeluk en dank vanuit een onbegrijpelijk, diep gevoeld lijden.
Hier wil ik samen met de lezer Bunings stilste gedicht beluisteren, De tuin, een
tekst waar hij huiverend een glimp opvangt van de onvatbare wezenheid der
dingen.
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De tuin
Een morgen ben ik zeer vroeg opgestaan
En zie de bloemen, halmen, grassen staan
In een zoo helder eigenaardig licht
Of zij daar nog niet lang alleen zoo staan
Maar iemand juist van hen was heengegaan,
Zoo, als men in gezelschap binnentreedt
In stilte, en weet dat er gesproken is
Maar niemand u wil zeggen wat het was.
Het is of er een engel op dit gras
Getreden is en juist verdwenen is
Zoodat nog alles luistert naar zijn tred
En halmen, grassen staan nog in gebed.

Thema van dit gedicht is de tuin, niet mijn tuin, dat zou het te zeer gebonden hebben
aan de persoon van de dichter. De tuin waar hij het over zal hebben, hoort niemand
toe, de dichter betrapt hem juist in zijn anders-zijn wanneer hij zijn eigen diepere
wezenheid heeft buiten aanwezigheid van de mens. Een tuin, dat verlengstuk van
ons huis, maakt deel uit van onze bewoonbaarheid, is ons gegeven, maar hij ligt ook
open naar de nachtelijke sterren, de zon, de lucht, de buitenaardse krachten. Toch
blijft het vertrouwd: ‘de tuin’, niet ‘een tuin’. Het is een bekende, gewone plek, daar
kan het wonder ook echt als wonder opengaan. ‘De tuin’, ja, enig en uniek, want hoe
gewoon hij ook schijnt in de drukke uren van de dag, een enkele keer is hij zo
verschenen dat hij tot nu onvergetelijk staat in de beleving van de dichter. Toen heeft
hij zich geopenbaard in zijn ware aard, als oertuin, gelijk we die allemaal kennen
aan de schemerdrempel van ons leven.
De taal van dit gedicht is heel eenvoudig. De titel is sober en buiten vers drie komt
er geen enkel adjectief in voor. De toon is ingehouden, vol aarzelend en voorzichtig
tasten zoals men doet wanneer men stilte en mysterie wil laten wat ze zijn. In vers
1 bv. is het voorzetsel op uit de tijdsbepaling weggelaten: ‘een morgen’, en dit maakt
die morgen iets minder omschreven, minder gewoon. De dichter heeft toen ook iets
minder gewoons gedaan en daar is het mee begonnen: hij is zeer vroeg opgestaan.
(Zeer geeft de taal een tikje een plechtiger, ernstiger toon dan heel had gedaan.) Door
het vroege opstaan heeft hij het leven in de tuin betrapt, ze verwachtten hem niet.
Zo kan hij nog een glimp opvangen van een verborgen geestelijke wezenheid. Daarom
was de titel ook niet ‘Een
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morgen in de tuin’; de tuin die de dichter toen heeft gezien is niet toevallig, maar de
ware tuin, zijn dieper wezen, alleen staat de mens niet vroeg genoeg op of heeft hij
de ogen niet om er de sporen van het wonder in te herkennen. Nu, vroeg in de morgen,
ligt dat anders. Alles heeft zopas een kosmische doop gehad, de mens in de slaap,
de open natuur in haar overgave aan de sterren en met de sporen van die doop nog
in de lucht, met de verkwikking van het slapen nog in hoofd en ledematen, is alles
nieuw, nog ongerept, onaangeraakt, zuiver. Dat de dichter opgestaan is, sluit een
allusie in op de oceanische slaap waar de dichter uit ‘verrees’, zodat hij, zelf nieuw
geworden, alles nieuw ziet.
De voltooide tijd ‘ben opgestaan’ in dit vers legt een klemtoon op het resultaat;
er zal niet het verhaal komen van een reeks feitjes, maar iets unieks dat hij hééft
mogen beleven en dat hem nog altijd bezighoudt. Vers 2 schakelt spontaan over naar
en zie (een onvoltooide tijd); wat hij toen gezien heeft, ziet hij nóg, even onmiddellijk
alsof er geen tijd overheen was gegaan. Terzelfder tijd kan dit zie aanwijzend zijn,
een uitroep, een spontaan contact zoeken met de lezer vanuit de intensiteit der
herinnering. Dat hij zich ‘naar de tuin keerde’ of ‘de tuin inging’, wordt daarbij
overgeslagen: uit de kosmische slaap ontwaakt wordt hij direct deelgenoot van het
kosmische leven zoals het zich op dit vroege ochtenduur openbaart.
In de tuin ziet hij het gewas in al zijn expressies: bloemen (bloei), halmen
(vruchtbeginsel), grassen (groen); de opsomming is lukraak, een beetje wild, een
verbindend voegwoord en ontbreekt en er is ook iets wat niet klopt, want ‘halmen’
maken déél uit van het ‘gras’. De bloemen merkt hij het eerst, zij behoren tot het
wezen van de tuin en vallen door hun kleuren het meest op. Met grassen schept hij
een ongewoon meervoud, de tuin waar hij binnenkomt staat daar in zijn natuurlijk
leven, het is geen gemillimeterd gazon, maar iets wat uitgegroeid is in volle variëteit.
De dichter lag nog te slapen, moest opstaan, maar de gewassen betrapt hij in hun
staan, ze zijn al volop betrokken in belevenissen; wèlke zullen we later zien. Hoewel
het zeer vroeg is, is er licht in de tuin, het is dus zomer (ook de bloemen wijzen
daarop), open seizoen, waar de dag bezig is lang voor de mens er deel aan heeft. Dit
licht is eigenaardig, anders, ongewoon. Werumeus Buning vermijdt liever een woord
zoals ‘vreemd’, wat afstand zou scheppen en kiest het onpoëtische maar veelzeggende
‘eigenaardig’: hij ziet de gewassen in een ander licht dan het vertrouwde (ook de
figuurlijke betekenis is hier bedoeld; hij ziet, ‘begrijpt’ ze anders), maar dit ongewone
licht drukt juist de eigen aard der dingen uit, hun wezenheid, hun bestemming, het
is of het uit de dingen zelf te voorschijn straalt en alles helder maakt; fysische
klaarheid en geestelijk duidelijk worden vallen in
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dit motief mooi samen.
Woordorde en interpunctie maken deze ochtendlijke belevenis tot iets unieks. ‘Een
zo helder licht’ i.p.v. ‘zo'n helder licht’ zet het onbepaalde lidwoord in reliëf, en
toegevoegd bij licht, ‘een licht’ (niet: het), maakt dit tot iets uitzonderlijks en
overweldigends. Na helder volgt geen komma, het is dus niet zomaar nevengeschikt
aan eigenaardig, maar heeft iets van een bepaling. Het licht is niet helder èn
eigenaardig, beide woorden vloeien ineen, de eigenaardigheid zit juist in dit heldere,
die diepe klare en toch onbereikbare wezensopenbaring die de ochtendlijke gewassen
hem bieden.
Passend bij de ingehouden toon leidt de dichter de volgende zin in met of i.p.v.
alsof en hij noemt de gewassen zij en hen, niet ze (verpersoonlijkt), zij hebben een
eigen wezenheid, buiten de mens, een eigen doelgerichtheid, een eigen innerlijke
bestemming, hun eigen raadsels ‘of zij daar nog niet lang alleen zo staan’. De
woordorde wordt omgedraaid, het woord alleen wordt naar voren geschoven, naar
een plaats waar het alléén staat in de zin en zo wordt het een bepaling bij staan: er
is iets speciaals in dit staan, hun staan drukt iets uit, bevat iets ongrijpbaars, wat
opvalt en wat later iets van wijding zal blijken te zijn.
Hoe meer de dichter zich intussen aan de aanvoeling van dat raadselachtige dat
rond de gewassen zweeft overgeeft, hoe dichterbij het komt: de ontkennende zin met
nog niet lang wordt in het volgende vers bevestigend: er is iemand geweest en dit is
zo kort geleden dat zijn aanwezigheid nog bijna grijpbaar is: hij is juist heengegaan.
Die iemand was sàmen met de gewassen, want nu is hij van hen heengegaan, zij
hebben hem mogen kennen in het zuivere licht van de morgen, de dichter met zijn
menselijke ogen niet. Maar nu is die iemand heengegaan, wat plechtiger is dan
weggaan, en ook meer iets uitdrukt van het gemis en de leegte die dit heengaan nalaat.
Wie ‘weggaat’, gaat ergens naartoe, wie ‘heengaat’ wordt onvatbaar, laat niets dan
ijlte na. Intussen heeft de dichter ook zijn tijdsgebruik omgeschakeld: terwijl zoëven
de gewassen nog ‘staan’ (o.t.t.) is het alsof ‘iemand was heengegaan’ (v.v.t.),
waardoor na het bijna grijpbare iemand en juist een plotselinge diepe onvatbaarheid
in de tekst komt: 't is voorbij, is het iets geweest, wat is het geweest... de sporen
wissen zich uit in een irrealis.
In het volgende vers zitten verscheidene misleidingen, waardoor deze sfeer van
ongrijpbaarheid nog versterkt wordt. Het foutieve ‘zoo, als men...’ i.p.v. ‘zoals, als
men’ of ‘zoals wanneer men’ maakt het ritme brozer. Tevens verwacht men een
vergelijking die het heengaan van vorig vers zal uitwerken. De tekst verschuift echter
naar het eigen binnenko-
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men. Het heengaan van die onvatbare iemand en het binnenkomen van de dichter
vallen samen, ja, het is bijna alsof die iemand weggegaan is óm die binnenkomst,
omdat hij niet gezien wilde worden door ogen die voor dit zien niet geëigend zijn;
alleen een licht schijnsel liet hij achter.
De komma na zo brengt een aarzelend hiaat, een onvatbaarheid en in gezelschap
brengt even weer op een dwaalspoor. Als men ‘in gezelschap’ iets doet, doet men
dat sàmen met dat gezelschap, hier echter is het gezelschap juist datgene waar hij,
als een verstoorder bijna, binnenbreekt en niet in opgenomen, ingewijd wordt. Als
de dichter een lidwoord had geschreven ‘in een gezelschap’ was die misleiding er
niet geweest, en het gezelschap zou meer omschreven zijn geweest, begrensd, relatief.
Hoe onpeilbaar ook, dit gezelschap vormt een geheel, een haast fysisch tastbare
cirkel van saamhorigheid, waar men in binnen kan treden zoals in een kamer of een
huis, en er hangt een sfeer van wijding, zodat men er, ernstig en ingehouden,
binnentreedt (niet binnenkomt), met, na een aarzelend enjambement, in stilte. In dit
in stilte zit een prachtige meerzinnigheid: ze kan slaan op het onderwerp men en de
manier van binnenkomen, de sfeer is zo heilig dat men slechts ingetogen en aarzelend
daar deel van durft uitmaken; maar ‘in stilte’ kan ook een bijstelling zijn bij in
gezelschap, het gezelschap waar men in binnentreedt, is tastbare stilte.
In dit gezelschap hangt nog iets van wat vlak voor de komst van de dichter is
gebeurd: er is gesproken; de voltooide tijd en ook de keuze van het werkwoord
‘spreken’ (niet ‘praten’) drukt uit dat er essentiële dingen zijn gezegd, levengevende
onuitwisbare woorden die iets nalaten, zo diep dat men niet slechts ‘voelt’ maar weet
dat er gesproken is, wat nog versterkt wordt door het binnenrijm: binnentreedt, weet...
In de volgende verzen wordt het ritme uiterst broos, tastend, door de vele
eenlettergrepige woorden met allerlei voorzichtige t en d's: maar niemand u wil
zeggen wat het was. Het is of er een engel op dit gras getreden is en juist verdwenen
is...’. Ook het feit dat een hoofdzin vermeden wordt, alles verschoven wordt naar
bijzinnen maakt het ritme vager, uitgewister. Alleen de u staat in reliëfpositie:
‘niemand u wil zeggen’ (i.p.v. ‘niemand wil u’); jij valt buiten het gezelschap, jij
werkt storend omdat je 't gerucht van de buitenwereld meebrengt, de drukte. En
tegenover deze buitenstaander, dit u, verglijdt dat wat in het gezelschap gesproken
is (v.t.t.) over in een ongrijpbaar verleden ‘wat het was’ (o.v.t.); het is voorbij, men
kan een verleden nooit inhalen. Alles rond de dichter staat vervuld en hij, die de
belevenis niet heeft meegemaakt, kan daar nu niet achteraf in ingewijd worden.
In het volgende vers krijgt het gesproken woord gestalte als engel, teken
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van andere werelden, zoals die even op aarde heeft vertoefd, de aarde heeft beroerd:
hij is op dit gras getreden. Dat hij uit een ijlere wereld komt, niet beheerst door de
zwaartekracht, blijkt uit het feit dat dit gras waar hij in ernst overheen is gegaan
(‘getreden’), niet is platgedrukt, want het staat, rechter dan ooit, in gebed. Hoewel
men zijn lichte stap bij voordracht kan voelen in de fijne lip- en tandmedeklinkers
en het broze enjambement (op dit gras / getreden is), is er van de engel geen fysisch
spoor achtergebleven; zijn aanwezigheid raadt men aan iets anders, de dichter voelt
ze nog, heel dichtbij, bijna raakbaar, in ‘dit gras’, terwijl de tegenwoordige tijd
‘getreden is’, geen verleden tijd meer, geen irrealis, hem naderbij brengt, grijpbaar
bijna,... en toch ontsnapt het mysterie hem weer, de engel is verdwenen, niet
‘weggegaan’, maar veel mysterieuzer, opgelost in een niets. In het feit dat dit zopas
is gebeurd, juist, drukt zich uit het heimwee naar wat men niet heeft mogen beleven.
Het geïncarneerde woord, de engel, heeft zich geopenbaard vanuit een onvatbare
geestelijke wereld waar hij deel van uitmaakt; het is of er een engel...’, waarin er
genitiefwaarde heeft, hij is een teken, een afsplintering.
De laatste twee verzen tekenen de tuin een laatste maal na deze kosmische
openbaring; het hele oord is bezield: alles leeft nog na, in deelname aan wat er is
gebeurd, alles luistert nog, ook al is het blijkbaar voorbij, ze geven zich eraan over,
willen zo lang mogelijk die aanwezigheid bewaren. Ze blijven nog, in verinnerlijking,
in gebed, overgegeven aan die onhoorbare tred, die niet eens de grashalmen heeft
gebogen. De engel is zo verheven, zo geestelijk dat die tred het enig tastbare is,
waardoor hij met de aarde in verbinding kwam, wat op aarde begrepen kon worden.
De omgekeerde woordorde: nog alles luistert... i.p.v. het veel gewonere ‘alles nog
luistert’, maakt, zoals de andere omgewende constructies in dit gedicht, het ritme
ingehouden en broos. Om de diepere en diepere verinnerlijking die er intussen in het
gedicht is gekomen laat de auteur, bij het laatste beschrijven van de tuin, de bloemen
achterwege: ze zouden een te uitbundige volheid uitdrukken, hun kleuren zijn te
hevig en te fel. De magere halmen, grassen passen meer bij de ascese van het bidden,
ze zijn ook meer geëlanceerd, ze staan meer. Ook het bepaalde lidwoord is
weggebleven; in hun deelname aan het hogere, zijn de wezens in de tuin niet langer
omschrijfbaar; ze zijn losgekomen van hun begrensde identiteit; de tuin is een vaag
alles waar men terloops en bijkomstig iets als halmen, grassen in herkent.
Dit gedicht is de eenvoud zelf. De middelen die Werumeus Buning gebruikt, zijn
sober; af en toe een verhevener noot, een voorzichtig omge-
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draaide woordorde, aarzelende eenlettergrepige woorden, verstillende s- en z-klanken,
soms gecombineerd met een huiverende t, tastende enjambementen, een altijd
toevoegen van nieuwe bijzinnen, als een schroomvol dieper willen dringen in dit
ongrijpbare mysterie waar hij een glimp van heeft mogen opvangen, glimp die de
lezer, samen met de verstilde wezens van de tuin, achterlaat in een sfeer van wijding
en wonderbare dank.
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Arbeidsverhoudingen in Zuid-Afrika I: ontstaan en ontwikkeling
van een discriminatie
Riet Van Laer
Eind 1979 vernamen wij uit de krant1 dat er op het vlak van de
arbeidsverhoudingen in Zuid-Afrika aanzienlijke koerswijzigingen op til zouden
zijn. Voortaan zouden alle zwarten - zelfs de arbeiders uit de zogeheten
thuislanden - erkende vakbondsrechten krijgen: een op het eerste gezicht
inderdaad radicale wijziging van het tot nog toe gevoerde beleid. Wat is de
precieze draagwijdte van de in het vooruitzicht gestelde verandering en welke
gevolgen kan ze hebben voor de Afrikaanse arbeider, het apartheidsregime en
de Westerse wereld? Het antwoord op die vragen veronderstelt enig inzicht in
het merkwaardige en voor Zuid-Afrika zo typische fenomeen van de dubbele
arbeidsmarkt en de daarmee verbonden dubbele arbeidswetgeving. Eén
arbeidswetgeving slaat nl. alleen op de blanken, kleurlingen en Indiërs (die
samen 28,5% van de bevolking uitmaken2), terwijl een tweede, aparte wetgeving
uitsluitend bestemd is voor de zwarte bevolking. In deze eerste bijdrage zullen
wij de oorsprong en de evolutie schetsen van die parallelle wetgevingen: met
name hoe zij voornamelijk onder economische druk tot stand kwamen, en de
wijze waarop verschillende belangengroepen en de sinds 1948 regerende
Nationale Partij ze hebben toegepast en uitgewerkt. Onze tweede bijdrage zal
dan handelen over de feitelijke situatie van het vakbondsleven in Zuid-Afrika
en over de adviezen en wetsvoorstellen die de bovenvermelde kentering van het
traditionele beleid moeten voorbereiden.

1
2

In De Standaard en De Morgen, 26 september 1979; volgens De Morgen zouden ‘die
maatregelen wel het gezicht van de apartheid veranderen, zonder aan de essentie te raken’.
Cfr. Kernstatistieke, 1978, Republic of South Africa.
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Eerste discriminaties vóór de Unie van Zuid-Afrika
In 1809 proclameerde de Britse goeverneur van de Kaapprovincie een eerste decreet
om de arbeidsverhoudingen tussen zwarte werknemers en blanke werkgevers te
regelen. Tussen beide werd een arbeidscontract verplicht gesteld. Dat contract
vermeldde het salaris, stelde de Afrikaan - toen nog vaker Hottentot genoemd - in
dienst van de blanke en wees hem een vaste werkplaats aan waarvoor hij een
verblijfsvergunning nodig had. Dat was meteen de eerste vorm van de beruchte
‘pasjeswet’. De Master and Servant Act van 1843 preciseerde dat elke zwarte de
‘waardigheid’ van de arbeid diende te leren en tot het algemeen welzijn moest
bijdragen: de onmisbare vereisten daartoe waren gehoorzaamheid en onderdanigheid
aan zijn blanke werkgever. Die bepalingen viseerden vooral het werk van de zwarten
op de landbouwbedrijven van de Boeren. Ze luidden het systeem in van de ‘trekarbeid’
(migrant labour): was er voor de zwarte geen werk (meer) op het bedrijf, dan werd
de verblijfsvergunning ingetrokken en diende hij onverwijld naar zijn ‘reservaat’
terug te keren.
De eigenlijke kolonisatie door Groot-Brittannië (na de vnl. uit Nederland
afkomstige Boeren die sinds de 17de eeuw de eerste blanke kolonisten waren) begon
pas rond 1870, toen goud en diamant werden ontdekt. Met Brits kapitaal begon men
die nieuwe minerale rijkdom te ontginnen. De mijnbouw bracht een hele omwenteling
teweeg in de economische en sociale structuren van Zuid-Afrika. De urbanisatie en
industrialisatie ging gepaard met een eerste ontwrichting van de traditionele
Afrikaanse samenlevingen en de op de landbouw afgestemde Boerengemeenschappen.
Door de forse immigratie van de Europese (mijn)arbeiders verdubbelde de blanke
bevolking in 25 jaar tijds. Voor de blanke overheersers bracht die toevloed van
zwarten naar ‘hun’ gebieden heel wat problemen met zich. Zij wensten wel te
beschikken over een massa goedkope arbeidskrachten proletariërs in de strikte zin
van het woord - maar vreesden tegelijk dat de Afrikaanse arbeidersmassa weggetrokken uit de reservaten en onttrokken aan de daarmee verbonden
subsistentie-economie - het rassen-‘evenwicht’ in gevaar zou brengen. Met de
mijnbouw was het probleem van de ‘stedelijke Afrikaan’ geboren. En van meet af
aan werd daar flink aan gesleuteld.
In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen de eerste wetten tot stand die de
zwarten tegelijk verplichtten in de mijnen te gaan werken en hen toch bleven binden
aan de hun toegewezen reservaten. In die zin werd de Master and Servant Act in
1856 en 1873 verscherpt en verstrakt. Elke zwarte arbeider diende een
verblijfsvergunning te hebben die hem aan zijn
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werkplaats bond. Contractbreuk - het werk verlaten - gold als een misdrijf dat strafbaar
werd gesteld. Door o.m. belasting te heffen op het ‘bezit’ van een hut of een hond,
werd de zwarte gedwongen voor geld (in de mijnen b.v.) te gaan werken. Die nieuwe
vorm ‘pasjeswetten’ maakte de zwarte bevolking volledig ondergeschikt aan de
behoeften van de blanke economie: waren er arbeidskrachten te veel, dan werd het
overschot automatisch naar de reservaten afgestoten door de intrekking van de
verblijfsvergunning.
Door een eerste crisis in de mijnbouw (de wereldvraag naar goud was heel zwak
geworden) kwam het op het einde van de 19de eeuw tot een ernstig conflict tussen
de blanke en de zwarte arbeidersbevolking. De mijnbazen meenden de rentabiliteit
van hun bedrijf nog alleen te kunnen verzekeren door de massale inzet van goedkope
arbeidskrachten. Hun blanke mijnwerkers waren veelal geschoolde arbeiders die nog
in Europa het vak hadden geleerd. Zij eisten een loon dat hen toeliet met hun gezin
volgens Europese normen te leven. Zij hadden bovendien uit Engeland het
vakbondssysteem meegebracht en bezaten een zekere klassesolidariteit. Met één
woord: de blanke mijnwerkers waren relatief (te) duur en te sterk. De mijnbazen
zonnen op middelen om op de lokale markt goedkope arbeidskrachten aan te werven:
de inheemse bevolking werd ten dele van haar grond verjaagd (van haar
subsistentie-economie beroofd) om ze tot werken te verplichten. Vele zwarten
verkozen echter in die omstandigheden de ‘Boer’ op te gaan, hun arbeid aan de
landbouwers te verkopen, liever dan in de mijnen te gaan werken, waar de
arbeidsomstandigheden bijzonder slecht waren. De mijnbazen reageerden daarop
met de invoer van vele contractarbeiders uit Oost-Afrika, het huidige Mozambique,
en zelfs uit China. Die arbeiders werden ondergebracht in ‘compounds’
(arbeiderssteden) die streng bewaakt werden om ontvluchtingen te voorkomen.
Naarmate evenwel het tekort aan arbeidskrachten alsmaar groter werd verzon men
andere middelen om de zwarten tot werk in de mijnen te dwingen. Op steeds grotere
schaal werden dwangarbeid en trekarbeid, ten behoeve van de mijnbazen, ingevoerd.
Een groot gedeelte van de produktiemiddelen van de zwarte bevolking (geschikte
landbouwgrond) werd in beslag genomen, zodat de bevolking niet langer in haar
levensonderhoud kon voorzien. Tegelijk wenste men echter de loonkost van de
noodgedwongen uitgeweken arbeiders te blijven drukken, door de nog resterende
economie van de reservaten voor het onderhoud van hun families te laten opdraaien.
Om die reden mocht de zwarte werknemer nooit volledig breken met de economie
van de reservaten.
Omdat die maatregelen nog niet volstonden, wilden de mijneigenaars
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(wier enige zorg het was de kosten te drukken) ertoe overgaan de zwarte werknemers
zelf te scholen om hun duurdere, blanke collega's te vervangen. Maar de eerste
slachtoffers van die politiek waren de intussen sterk toegenomen ongeschoolde...
blanke arbeiders. Vele Boeren hadden zich verplicht gezien als ongeschoolde arbeider
in de mijn te gaan werken, geruïneerd als zij waren door de gevolgen van de
Boerenoorlogen3, door de concurrentie tussen hun traditionele en de nieuwe,
kapitalistische landbouwbedrijven, en door de invoer van landbouwprodukten via
de nieuwe havens en spoorwegen van Zuid-Afrika. Binnen de hele blanke bevolking
ontstond een hevig belangenconflict tussen de mijneigenaars enerzijds en de
Boeren-landbouwers anderzijds, die partij kozen voor de ‘arme blanken’. Dat conflict
werd uiteindelijk bijgelegd doordat de mijn-ondernemingen hun blanke arbeiders
stabiele werkgelegenheid en hoge lonen garandeerden, ten koste van de zwarte
arbeidersklasse die, onstabiel, verdeeld en zonder ontwikkeld klassebewustzijn,
verder uitgebuit kon worden. Die ‘oplossing’ van het arbeidsconflict kreeg in 1896
haar beslag in de afkondiging van de fameuze colour bar waardoor de gekwalificeerde
en goed betaalde arbeid aan de blanken werd voorbehouden, uitsluitend op grond
van het ras-criterium. In Zuid-Afrika heeft de ontwikkeling van het kapitalisme een
rassenscheiding teweeggebracht binnen de arbeidersklasse zelf, een scheiding die
zich niet alleen weerspiegelt in de instellingen en de wetgeving maar bovendien in
de ideologische ‘bovenbouw’: de voordelen, aan de blanke arbeidersklasse toegekend,
zou men voortaan rechtvaardigen met een beroep op ‘de natuurlijke ongelijkheid der
rassen’.

De (moeilijke) allianties tussen mijn- en landbouwkapitaal
Wanneer enkele jaren na de Boerenoorlogen de Unie van Zuid-Afrika in 1910 tot
stand komt, is dat de officiële geboorte van blank Zuid-Afrika dat de suprematie van
de blanken zou institutionaliseren. De niet-blanke bevolking verloor praktisch elk
recht op politieke uiting, wat vroeger niet altijd noch overal het geval was geweest:
één staat had zelfs ooit twee zwarte ministers in zijn parlement gehad.

3

De Boerenoorlogen waren de twee vrijheidsoorlogen (1880-1881 en 1899-1902) die na de
Britse erkenning van de twee Boerenrepublieken Transvaal (1852) en Oranje Vrijstaat (1853)
door de Boeren tegen Groot-Brittannië werden gevoerd. De eerste oorlog werd uitgelokt
door de annexatie van de Transvaalse Republiek door Groot-Brittannië in 1877. De tweede
oorlog stond vooral in verband met de ontdekking van goud in Transvaal, de Britse immigratie,
het Afrikaner nationalisme en het Brits imperialisme.
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Het uitbuitingssysteem van de zwarte bevolking, de dwang- en trekarbeid werden
tussen 1911 en 1923 in vier fundamentele wetten vastgelegd. De Native Labor Act
van 1911 breidde de meester-knecht verhouding tussen baas en ‘kaffer’ (die
hoofdzakelijk het werk in de landbouw viseerde) uit tot de sector van de industrie.
De wet voorzag in een strak controlesysteem voor de recrutering en tewerkstelling
van zwarten uit de reservaten in mijnen en industrie. De Native Land Act van 1913
verdeelde Zuid-Afrika in twee gebieden: 7,3% van het land was voor de zwarten
bestemd, de rest werd aan de blanken voorbehouden. Die wet had velerlei ingrijpende
gevolgen. Doordat de blanken zich niet in de reservaten mochten vestigen, bleef de
traditionele landbouwproduktie daar voortbestaan. Door de slechte kwaliteit van de
bodem was die echter minder dan ooit in staat om in de levensbehoeften van de hele
zwarte bevolking te voorzien. Meteen verzekerden de blanken zich van een vrijwel
onbeperkt aanbod van goedkope arbeidskrachten. Door een deel van het gebied aan
de zwarten voor te behouden werd de potentiële expansie van de blanke boeren
eveneens afgeremd: zij voegden zich bij de arbeiders in de mijnen of op de plantages.
De zwarte boeren, die in blank verklaarde gebieden woonden, werden daaruit
verdreven en zagen zich gedwongen te gaan werken in de mijnen of op de blanke
landbouwbedrijven.
De Native Urban Area Act van 1923 preciseerde onder welke voorwaarden de
zwarten hun reservaten mochten verlaten om in de blanke economie te werken: ‘De
inboorling (native) mag de stedelijke gebieden - die wezenlijk een schepping van de
blanke zijn - slechts betreden, wanneer hij bereid is de behoeften van de blanke te
dienen; hij moet die gebieden verlaten zodra hij die dienst niet langer bewijst’4. Het
controlemiddel bij uitstek van de inwijking in de steden was het ‘pasje’ dat de zwarte
steeds bij zich moest hebben, wanneer hij zich in blank gebied bevond.
De Native Land Act van 1920 kende aan de traditionele chefs de macht toe om de
grond van de reservaten volgens hun gewoonterecht uit te baten. Maar ook zij werden
door blanke ambtenaren gecontroleerd om verrassingen te voorkomen.
De Unie van 1910 betekent, op het economische vlak, de vaak moeizame en
conflictueuze alliantie tussen het vreemde - Britse - mijnkapitaal en het inlandse Hollandse - landbouwkapitaal. Daar die alliantie van meet af aan door de mijnbazen
gedomineerd werd, duurde het niet lang of zij geraakten

4

A. Hepple, South Africa: Workers Under Apartheid, I.D.A.F.-pamphlet, London, 1971, p.
15.
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in conflict met verschillende andere bevolkingsgroepen. In het begin van de jaren
twintig was de wereldkoers van het goud opnieuw zeer laag en de mijnbazen wilden
de ‘colour bar’ doorbreken om geschoold werk te doen verrichten door de veel
goedkopere zwarte arbeidskrachten. De blanke mijnwerkers reageerden daarop met
grote stakingen: de grootste was die in het gebied van de Rand in 1922. Opnieuw
vormden de ‘arme blanken’ de harde kern van de stakers: zij waren bijzonder gevoelig
voor de propaganda van de partij der Afrikaner Nationalisten, die vooral onder de
Boeren haar aanhangers had. Al wist de overheid de stakingen neer te slaan, het
onbehagen was niet weggenomen.
De kosmopolitisch ingestelde mijnkapitalisten investeerden wel in mijnen, maar
niet noodzakelijk in die (lastige) van Zuid-Afrika! Als overtuigde voorstanders van
de ‘vrije economie’ kregen zij het aan de stok met de inlandse agrarische burgerij,
die steeds minder opgewassen was tegen de vrije concurrentie vanuit het buitenland.
Er kwam een nieuwe politieke alliantie tot stand tussen de agrarische burgerij, de
blanke arbeiders en de ‘arme blanken’, die allen hartsgrondig de ‘vreemde kapitalisten’
verfoeiden. Zo kwam het in 1924 tot een verkiezingsoverwinning van de
arbeiderspartij en de nationalistische partij van Hertzog, die samen, enkele jaren lang,
probeerden het socio-economisch beleid naar hun hand te zetten. Van vrijhandel
werd overgeschakeld naar protectionisme, ten bate van de nationale burgerij. Onder
de eerste wereldoorlog had die reeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de lokale
produktie van goederen die toen niet of nauwelijks uit het buitenland betrokken
konden worden. Het protectionisme moedigde die investeringen nog aan en stelde
de burgerij in staat haar kapitaalaccumulatie te vergroten. Maar voor de industrialisatie
van Zuid-Afrika bleek dat nog onvoldoende te zijn, omdat vooral de nodige
infrastructuur ontbrak. De oprichting van (kapitalistische) staatssectoren lag voor de
hand en als eerste kwam de Iron and Steel Corporation van 1928 aan die behoefte
tegemoet. In de loop van de jaren zou dat experiment navolging vinden in andere
sectoren als de havens, de spoorwegen, de chemische nijverheid, de
energievoorziening, het postwezen...
De nieuwe alliantie zette al dadelijk haar wil door... ten koste van de zwarte
arbeiders. In het jaar zelf van de verkiezingsoverwinning, 1924, werd ook in de
staatsdienst de colour bar afgekondigd. Staatsdepartementen en provinciale overheden
werden verplicht ook in ongeschoolde
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jobs zogeheten ‘beschaafde’ arbeid in te zetten, versta: zwarte arbeid door blanke te
vervangen. De instructie definieerde ‘niet-beschaafde arbeid’ als volgt: ‘arbeid
gepresteerd door personen, wier doel (aim) beperkt blijft tot de elementaire (bare)
vereisten van de levensbehoeften, zoals men die verstaat onder barbaarse en
niet-ontwikkelde mensen’5. De colour bar werd verder uitgebreid tot de industrie en
alleen de blanke vakbonden werden erkend. Voor de collectieve onderhandelingen
met die niet-georganiseerde (vnl. zwarte) arbeiders, werd in 1924 de Wage Act
opgericht, die onderworpen was aan een blank overheidsorgaan, de Wage Board. Op
de werking daarvan komen wij nog terug.
De euforie van de nieuwe alliantie bleek van korte duur te zijn. Ook Zuid-Afrika
ondervond de weerslag van de grote crisis van 1929. De buitenlandse investeerders
reageerden op het Zuidafrikaanse protectionisme met een vermindering van hun
investeringen in de mijnbouw. De Nationale Partij en de arbeiderspartij gingen dan
maar een nieuwe alliantie aan met de vroegere South African Party: de drie partijen
smolten samen tot de United Party of Eenheidspartij die tot in 1948 aan het bewind
zou blijven. Met vreemd en nationaal kapitaal kwam de Zuidafrikaanse economie
nu pas goed op gang. In principe werd het systeem van de (zwarte) trekarbeid
gehandhaafd, maar de toepassing daarvan bleek vooral in de industrie alsmaar
moeilijker te worden. Haar ten dele gemechaniseerde arbeid had behoefte aan
half-geschoolde arbeiders, in vrij grote permanente aantallen, terwijl de traditionele
trekarbeid voornamelijk afgestemd was op de noden van de land- en mijnbouw. En
die industrie verwierf tegelijk een alsmaar groter aandeel in de nationale economie.
Tot overmaat van ramp was de toch al schaars toegemeten grond van de ‘thuislanden’
(de nieuwe naam van de reservaten) zo uitgeput geraakt, dat de Afrikaanse bevolking
hoegenaamd niet meer in de eigen behoeften kon voorzien. Het parlement probeerde
die moeilijkheid op te vangen door een decreet van 1936, dat de oppervlakte van de
thuislanden uitbreidde tot 13,7% van het hele grondgebied. Maar ook die maatregel
volstond niet. Het gevolg was dat steeds meer zwarte arbeiders afvloeiden naar de
steden in blank gebied. Dat was slechts mogelijk doordat de overheid een zekere
laksheid aan de dag legde in haar controle van de bewegingsvrijheid, aangezien de
zich uitbreidende industrie inderdaad behoefte had aan die toevloed van arbeiders.
Die laksheid, ingegeven door de behoeften van de economie, zou een constante
worden in de geschiedenis van Zuid-Afrika en het probleem van de ‘stedelijke
Afrikaan’ alsmaar scherper stellen. De blanke bevolking ervaarde die stroom van
zwarten naar haar steden als een dreigend gevaar, dat zij hoopte in te dijken met
aangepaste
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middelen. De Native Urban Area Act van 1923 werd in 1945 de Bantu Urban Area
Consolidation Act. Doel van die wet was: de toevloed van Afrikanen in de steden te
controleren, aparte woonwijken voor hen in te richten, hun arbeid toe te wijzen en
hun bewegingsvrijheid in te perken. De Afrikaan stond in dienst van de blanke
economie, zonder dat hij in ruil daarvoor sociale, politieke of zelfs verblijfsrechten
kreeg. De wet voorziet dat geen enkele Afrikaan langer dan 72 uur in de stad mag
verblijven, tenzij hij of zij kan bewijzen dat:
1. hij of zij sinds de geboorte continu in zo'n gebied verblijft
2. hij of zij continu gewerkt heeft voor dezelfde werkgever gedurende ten minste
tien jaar of gedurende ten minste vijftien jaar de officiële toelating heeft daar
te wonen
3. zij de vrouw of ongehuwde dochter of hij de zoon onder achttien jaar is, van
een persoon die voldoet aan onder 1 en 2 gestelde voorwaarden
4. hij of zij de toelating heeft (om in de stad te verblijven) van een erkend
arbeidsbureau.
In die periode ontstond eveneens de eerste (uiteraard niet erkende) zwarte vakbond
ICU, Industrial and Commercial Workers Union, en stegen de lonen van de zwarten
(tussen 1936 en 1948) sneller dan die van de blanken. In de regerende coalitie kwamen
nieuwe spanningen tot uiting die vnl. op twee punten betrekking hadden: hoe waren
voortaan de half-geschoolde jobs te verdelen tussen de blanke, georganiseerde en
dure arbeidersklasse en de zwarte, verdeelde en goedkope arbeidersklasse en hoe
kon men de prijs van de arbeidskracht blijven drukken, rekening houdend met de
voortschrijdende uitputting van de thuislanden?
De liberalen vonden dat men, ten behoeve van de economie, half-geschoolde jobs
aan zwarten moest toe vertrouwen, die zich op permanente wijze rond de steden
zouden vestigen. De blanke economie zou de kosten van die arbeiders en hun families
volledig moeten dragen, zonder nog verder een beroep te doen op de uitgeputte
thuislanden. Voor de controle van de zwarten zou het volstaan hun geen politieke
noch vakbondsrechten toe te kennen.
De nationalisten verdedigden een heel ander plan. Voor zover de economie en de
produktieverhoudingen dat eisten, zou men inderdaad ook de zwarten moeten scholen
en onder hen een arbeidsreserve opbouwen. Dat mocht echter niet leiden tot
permanente verstedelijking. Men diende integendeel de arbeid nog strakker te
organiseren, de beweging van de zwarte arbeid nog strenger te controleren en de
overtredingen van de pasjeswetten nog rigoureuzer te bestraffen. Om de toevloed
van zwarten te beperken stelde men voor de arbeidsintensieve consumptiegoederen-
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produktie in te planten ver van de blanke gebieden, terwijl slechts de
kapitaalintensieve, hoogtechnologische industrie in de blanke gebieden gevestigd
zou worden. De oplossing voor de thuislanden zou erin bestaan, daar eveneens de
moderne (kapitalistische) landbouw in te voeren en ten behoeve van de bevolking
grensindustrieën (aan de rand van het thuisland) op te richten. De lonen van het
zwarte proletariaat hoopte men laag te houden door zijn onderlinge verdeeldheid aan
te moedigen en de zwarten alle politieke en vakbondsrechten te ontnemen. Al die
maatregelen wou men laten samengaan met de zogeheten Bantoepolitiek (de nieuwe,
ideologische rechtvaardiging van het hele bestel): onder het mom van eerbied voor
de tradities, de taal, de cultuur en het nationaal patrimonium, wordt de ‘gescheiden
ontwikkeling’ op grond van de ‘natuurlijke ongelijkheid van de Zuidafrikaanse
volkeren’ gepropageerd. Concreet betekent dit dat de hele zwarte bevolking slechts
13,7% van de oppervlakte van Zuid-Afrika mag bewonen en dan nog in volledig
versnipperde gebieden, die de slechtste gronden omvatten. De zwarten worden netjes
ingedeeld in 9 rassen, die elk een eigen gebied moeten bewonen. Tot nog toe zijn
Transkei, Bophutatswana en (sinds september 79) ook Venda ‘onafhankelijk’
verklaard.
Met deze tegenstellingen ging het sterk opkomend Afrikaanders Nationalisme in
1948 de verkiezingen tegemoet. In 1943 had Vorster al onomwonden verklaard: ‘Wij
verdedigen het Christelijk Nationalisme, dat een bondgenoot is van het Nationaal
Socialisme. Je kan het anti-democratisch principe dictatuur noemen als je dat wenst.
In Italië noemt men het fascisme, in Duitsland Nationaal Socialisme, in Zuid-Afrika
Christelijk Socialisme’6. Dr. Malan zag de taak van de toekomstige republiek als
volgt: ‘de veiligheid verzekeren van het blanke ras en de christelijke beschaving door
de eerlijke handhaving van de principes van apartheid en “waakzame bescherming”
(guardianship)’7. En in 1947 verklaarde een woordvoerder van de Nationale Partij:
‘Het beleid in ons land moet de totale apartheid aanmoedigen als het uiteindelijk
doel van een natuurlijk proces van gescheiden ontwikkeling’8.
Met dit programma behaalde de Nationale Partij in 1948 een
verkiezingsoverwinning met overweldigende meerderheid. Meteen was de apartheid
geboren: de reeds bestaande wetten zouden bekrachtigd, aangevuld en
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verder uitgewerkt worden tot een imposant monument van discriminatie op vnl. drie
gebieden: de vrijheid van beweging en vestiging, de organisatie van het arbeidsoverleg
(vakbonden en stakingsrecht) en de voorbehouden sectoren in de tewerkstelling.

Apartheid en arbeidsverhoudingen van 1948 tot op heden
De rechten van de Zuidafrikaanse bevolking hangen volledig af van hun registratie
als blanke, kleurling, Indiër of Bantoe. Die rassenclassificatie gebeurt in
overeenstemming met de Population Registration Act van 1950, die zeer concreet
bepaalt welke opvoeding, welke woonplaats, welke activiteiten, welke vakbondsen politieke rechten en welk inkomen de verschillende bevolkingsgroepen al dan
niet toekomen.
De hoeksteen van de apartheidswetten is het beleid ten opzichte van de stedelijke
Afrikaan, wiens bewegings- en vestigingsvrijheid zoveel mogelijk ingeperkt wordt.
De reeds bestaande pasjeswetten worden in 1952 nog verscherpt (en uitgebreid tot
de Afrikaanse vrouwen) door Verwoerds Natives (Abolition of Passes and
Coordination of Documents) Act. Elke Afrikaan moet een heus boekje met foto,
identiteitsbewijs, registratienummer, documenten van stamconnecties en ethische
classificatie, officiële verblijfsvergunning, bewijs van belasting, vergunning van een
arbeidsbureau om in de streek te werken of er werk te zoeken, naam, adres en
handtekening van de werkgever... bij zich hebben.
Tussen haakjes: de blanke werkgever zelf heeft de toelating nodig van het
arbeidsbureau om een zwarte werknemer aan te werven en de arbeidsbureaus worden
op hun beurt gecontroleerd door het centraal arbeidsbureau in Pretoria. De werksituatie
van de zwarte wordt natuurlijk steeds zorgvuldig opgetekend in zijn pasje om controle
en bestraffing te vergemakkelijken. In 1969 bereikte het aantal overtredingen van
de pasjeswetten een gemiddelde van 870 veroordelingen per dag. De straffen voor
de overtredingen werden in 1977 nog verzwaard.
Heeft de Afrikaan de toelating om in de stad te gaan werken, dan betekent dat
allerminst dat hij er zich met gerust gemoed kan gaan vestigen. Zijn
verblijfsvergunning hangt samen met zijn werk: verliest hij zijn werk, dan is hij ook
zijn verblijfsvergunning kwijt. En hij kan ongewenst verklaard en uitgewezen worden,
door toepassing van een hele reeks andere wetten: Suppression of Communism Act
van 1950, de Unlawful Organisations Act van 1960, de General Law Amendment
Act van 1962 en de Sabotage Act, eveneens van 1962. Volgens die wetten kunnen
alle personen die ervan verdacht worden te behoren tot ‘communistische’ en ‘illegale’
organisa-
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ties of die ‘subversieve activiteiten’ uitoefenen, praktisch naar willekeur door de
overheid gedeporteerd worden (bij de behandeling van de staking komen wij daarop
nog terug).
Slaagt een Afrikaan erin zijn hele (actieve) leven lang werk in de stad te behouden,
dan is hij er nog niet zeker van een rustige, oude dag te kunnen slijten op de plaats
waar hij steeds gewerkt heeft. In 1967 keurde de overheid een terdege uitgewerkt
schema goed om de ‘overtollige’ Afrikanen uit de steden te verwijderen. Volgens
de Physical Planning and Utilisation of Resources Act kunnen ‘surplus’-Afrikanen,
ouderen, zieken en werklozen naar de thuislanden worden gestuurd, waar armoede
en werkloosheid de regel zijn.
Naast de stedelijke arbeiders komen er in Zuid-Afrika nog veel trekarbeiders voor.
Zoals bij de aanvang van de mijnbouw, zijn ook nu nog buitenlandse trekarbeiders
erg belangrijk voor de Zuidafrikaanse economie. Toch probeert de overheid in de
mijnindustrie zoveel mogelijk Zuidafrikanen te werk te stellen om de werkloosheid
onder de eigen bevolking te verminderen. Die trekarbeiders zijn ofwel arbeiders die
geruime tijd hun thuisland verlaten ofwel zogeheten ‘commuters’ die dagelijks tussen
hun thuisland en het blanke gebied pendelen. Volgens een uitspraak van de Commissie
voor Bantoezaken, in 1968 gedaan: ‘Proberen wij het patroon van de trekarbeid voor
zover als maar mogelijk is in alle sectoren door te voeren. In feite is dat het fundament
van ons hele beleid voor de blanke economie: het trekarbeidsysteem’9. Om die
trekarbeid in de hand te houden, heeft de overheid sinds 1 april 1968 elke Afrikaan
verplicht zich als werkzoekende in te schrijven in het arbeidsbureau van zijn stam.
Wordt hij werkloos, dan dient hij naar zijn stamplaats terug te keren, totdat hij van
het arbeidsbureau ter plaatse opnieuw de toelating krijgt om elders te gaan werken.
Die maatregel zorgt ervoor dat de Afrikanen die niet voldoen aan de reeds vermelde
twee eerste voorwaarden van de Urban Consolidation Act van 1945, onmogelijk in
de stad kunnen verblijven. Daarbij komt nog de in 1968 geamendeerde Bantu
Administration Act (van 1927), die aan de president van de republiek ook
zeggingsmacht geeft over de thuislanden: hij kan beslissen waar de ‘overtollige’
Afrikanen naartoe gestuurd moeten worden. En dat gebeurt dan ook dagelijks met
mensen die de pasjeswetten overtreden of geen werkcontract kunnen voorleggen.
De belangrijkste twee wetten op het vlak van de vakbondsorganisatie en het
collectief arbeidsoverleg dateren reeds van 1924. De in 1956 geamen-
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deerde Industrial Conciliation Act regelt de collectieve arbeidsovereenkomst tussen
werkgevers en werknemers (met erkenning van vakbondsrechten), op voorwaarde
dat die werknemers blank, kleurling of Indiër zijn. De wet sluit de Afrikanen uit van
het recht op vakbondsorganisaties en op onderhandelingen met de werkgevers. Ten
behoeve van de aldus niet-georganiseerde arbeiders werd, eveneens in 1924, de Wage
Act uitgevaardigd: bezwaren in verband met loon- en/of werkvoorwaarden kunnen
door de arbeiders worden voorgelegd aan de Wage Board, een staatsorgaan. Maar
die ‘inspraak’ mogelijkheid werd in 1957 drastisch beperkt door de bepaling dat de
Wage Board nog alleen op verzoek van de minister van arbeid, een onderzoek naar
de loon- en werkvoorwaarden van de niet-georganiseerde arbeiders mag instellen.
Om verschillende redenen had de Wage Board niet veel te betekenen. Waarom
zou een minister zich druk maken over de loon- en werkvoorwaarden van arbeiders
die niet eens stemgerechtigd zijn? Een onderzoek naar hun loon- en werkvoorwaarden
is bovendien bij voorbaat uitgesloten in twee gevallen: wanneer er nl. reeds
arbeidsovereenkomsten bestaan tussen de werkgever en de blanke vakbonden of
tussen werkgever en ‘industriële raad’. De Wage Board moet bovendien rekening
houden met de mogelijkheden tot loonsverhoging binnen elke specifieke industrietak.
En tenslotte is de Board onderworpen aan de paradoxale eis ‘niet te discrimineren
op grond van ras of kleur’ èn ‘de arbeidsvergoeding zo vast te leggen dat zij de
werknemers toelaat te bestaan in overeenstemming met een beschaafde
levensstandaard’10. M.a.w.: de blanke moet in alle geval meer verdienen omdat alleen
hij op een ‘beschaafde’ manier leeft.
Wat het stakingsrecht betreft: blanken en kleurlingen hebben een beperkt
stakingsrecht, de zwarten hebben het niet. De Bantu Labour Act van 1953 stelt dat
geen enkele werknemer of welke persoon ook aan stakingen mag deelnemen of
anderen mag aanzetten tot het beginnen en voortzetten van een staking. Bij bestraffing
van het stakingsmisdrijf ligt de maximumboete voor zwarten acht maal hoger dan
die voor blanken (ofschoon het gemiddelde inkomen van de zwarte slechts één vijfde
van het gemiddelde blanke inkomen bedraagt). De gevangenisstraffen kunnen voor
zwarten drie maal langer duren dan voor blanke stakers. Daarbij komt nog dat de
zwarten, wanneer zij een staking organiseren, a.h.w. automatisch een aantal van de
eerder vermelde wetten overtreden. Zo bestempelt de Suppression of Communism
Act van 1950 als communistisch ‘elke leer of opzet, die enige
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politieke, industriële of economische verandering beoogt door middel van agitatie
en wanordelijkheid’11. Krachtens die wet kan de president een organisatie onwettig
verklaren (met uitzondering evenwel van de geregistreerde (erkende) vakbonden).
Aangezien de zwarte vakbonden niet geregistreerd kùnnen worden, vallen zij
automatisch onder die wet wanneer zij een staking (unlawful act) organiseren. De
omschrijving van ‘sabotage’ in de eerder vermelde Sabotage Act is eveneens zo ruim,
dat elke stakingsactie eronder valt.
Wat de - wettelijke - sociale voorzieningen betreft, is Zuid-Afrika voor de
Afrikanen beslist geen paradijs om in te wonen. In 1946 keurde de - toen nog liberale
- regering de Unemployment Insurance Act goed, die aan Afrikanen en andere
niet-blanken in handel en industrie werkloosheidsuitkeringen toekent. Door het verzet
van de blanke burgerij, boeren en mijnbazen bleven echter de arbeiders in openbare
dienst en landbouw, de seizoenarbeiders, de mijnwerkers, en het huispersoneel van
die voorziening uitgesloten. In 1948 werd die wet gewijzigd door de Nationale Partij,
met de bepaling dat alle Afrikanen van die voorziening uitgesloten werden, indien
ze minder dan 182 pond per jaar verdienden. Dat komt neer op een nagenoeg volledige
uitsluiting van alle zwarten. In 1957 werd het minimumbedrag opgetrokken tot 273
pond per jaar.
Ofschoon elke werkgever verplicht is zijn werknemers tegen ongevallen te
verzekeren, komt daar in de praktijk voor vele Afrikanen niets van terecht. Dat is
o.m. te wijten aan de laksheid van de werkgevers, het systeem van de trekarbeid, het
analfabetisme van de werknemers, het gebrek aan vakbondsbescherming en de onwil
van een bureaucratie die de Afrikanen niet goedgezind is.
Naast de hier beschreven ‘grote’ apartheid bestaat er de bij ons beter bekende
‘kleine’ apartheid in fabrieken en werkplaatsen: de werkgevers zijn verplicht te
voorzien in aparte rust- en eetlokalen, kleedkamers, toiletten enz... voor blank en
zwart.
Een laatste pijler voor de apartheidspolitiek die de Afrikaan raakt in de hem
geboden werkgelegenheid zijn de colour bar en de zogeheten job reservations,
waarvan de historische oorsprong hier eerder reeds vermeld werd. Na de invoering
van de colour bar in de mijnsector en de overheidsdiensten, werd in 1951 de Bantu
Building Workers' Act afgekondigd, die de Afrikanen verbiedt geschoolde bouwarbeid
te verrichten in blanke gebieden.
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Natuurlijk begint de bevoorrechte positie van de blanke bij het zoeken naar werk al
veel vroeger dan op het moment zelf dat een arbeider naar werk uitkijkt. Opvoeding
en scholing zijn een belangrijke hinderpaal voor de Afrikaan, omdat de discriminatie
ook reeds op dat vlak wordt doorgevoerd. Dat is met name het geval wanneer
scholingscursussen, door de industrie georganiseerd, niet voor Afrikanen openstaan.
Vaak weigeren de blanke werknemers kleurlingen, Indiërs en zwarten bij te scholen
of is het de blanke vakbond zelf die een dergelijke scholingsboycott afdwingt b.v.
in 1975 in de auto-industrie12.
In 1956 werd de colour bar nog uitgebreid door de toevoeging van een alinea aan
de Industrial Conciliation Act: de minister van arbeid is voortaan bevoegd zelf een
onderzoek in te stellen en aanbevelingen te formuleren in verband met de invoering
van de colour bar. Hij mag zelfs deze aanbevelingen wettelijk maken. Na die
amendering van de wet ontstond de merkwaardige situatie dat blanken in vele sectoren
slechts kunnen werken mits de toelating die door de minister verstrekt wordt.
Andere job reservations werden na 1957 ook elders doorgevoerd o.m. in de textiel-,
de leder- en de meubelindustrie en de auto-assemblage. Heel wat van die
‘voorbehouden tewerkstellingen’ worden thans in de praktijk niet meer gerespecteerd,
omdat de behoefte aan arbeidskrachten alsmaar groter werd. Waar blanke geschoolde
arbeidskrachten ontbreken, gaat men toch over tot de scholing en de aanwerving van
zwarte arbeiders voor soorten werk die vroeger uitsluitend aan de blanken
voorbehouden werden. De discriminatie blijft evenwel behouden in die sectoren waar
de blanke vakbonden van ouds het sterkst zijn: vooral de mijn- en de bouwsector
zijn bolwerken van de blanke vakbondsmacht gebleven. In 1977 waren nog slechts
een vijftal job reservations van kracht, die slechts 0,5% van de werkplaatsen betroffen.
Het ging echter wel om:
- de verkeerspolitie, de ambulancediensten en de brandweer in Kaapstad
- de auto-assemblage in de ganse republiek (behalve Pretoria)
- (nadien ook) de auto-assemblage in Pretoria
- de mijnindustrie in de ganse republiek
- de bouwnijverheid in de ganse republiek.
De politiek van de regering beoogt duidelijk een ‘verdeel-en-heersspelletje’ te voeren:
zo hoopt zij b.v. de kleurlingen-arbeiders voor zich te winnen door haar verklaring
dat de colour bar nodig is om deze arbeiders te beschermen tegen de concurrentie
van de Bantoes. Nog in 1975 ver-
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klaarde de minister van arbeid dat de regering zal doorgaan met het systeem van de
voorbehouden tewerkstellingen ‘zoals in het verleden, en met de noodzakelijke
discriminatie’13.
De ondanks alles alsmaar groeiende bewustwording en feitelijke macht van de
zwarte (en gemengde) vakbonden samen met de internationale kritiek op het
apartheidsbestel, hebben dan sinds 1977 geleid tot nieuw overleg in de schoot van
de Zuidafrikaanse regering. De rapporten, adviezen en voorstellen die daarbij uit de
bus kwamen zullen wij in onze volgende bijdrage behandelen.
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Sven Delblanc - gevierd Zweeds schrijver en onbekend buiten
Scandinavië
Lisette Keustermans
Stel je de vraag naar de voornaamste schrijvers in Scandinavië, dan krijg je in
Zweden steevast de naam van Sven Delblanc mee opgesomd.
Sven Delblanc is als auteur een fascinerend fenomeen: een ‘moeilijk’ schrijver
die zeer populair is. Zijn romans verschijnen in heel grote oplagen (soms 70.000
exemplaren op een bevolking van nauwelijks 8 miljoen), worden nadien herdrukt
en bovendien vrij vlug vertaald in de Scandinavische buurlanden.
Even de persoon zelf situeren. Overgrootvader Delblanc kwam in Duitsland terecht
als rekruut van het Napoleontische leger; zijn zoon emigreerde naar Zweden waar
hij zich zijn hele verdere leven een vreemdeling bleef voelen. De vader van Sven
trok in de magere jaren dertig met zijn gezin naar Canada en zette er een farm op.
Daar werd Sven in 1931 geboren. Na een failliet keerde de familie Delblanc naar
Zweden terug en vestigde zich op een boerderij in Södermanland (Midden-Zweden).
Sven volgde het gymnasium en trachtte zijn leeshonger te verzadigen tussen en na
het zware boerenwerk thuis.
Hij verliet definitief zijn familiaal milieu toen hij in Uppsala ging studeren. Knap
hoofd, knappe resultaten: hij behaalde een licentiaat geschiedenis en
literatuurwetenschap, werkte als journalist en doctoreerde in 1965 op een proefschrift
over moraalfilosofische motieven in de achttiende eeuwse Zweedse barokliteratuur.
Hij behaalde de hoogste onderscheiding, d.w.z. de titel van ‘docent’ en meteen het
recht om aan een Zweedse universiteit te doceren.
Ondertussen had hij een paar romans gepubliceerd. Eremitkräftan (1962, De
eremietkreeft) was het resultaat van therapeutisch schrijven, maar tegelijk een
illustratie en literaire toepassing van de thesen die hij in zijn doctoraal proefschrift
had verdedigd. Hij presenteerde een held die
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idealen van vrijheid, solidariteit en magnanimitas1 in zijn persoonlijkheid tracht te
integreren.
De volgende jaren ('65-'67) doceerde Delblanc literatuur aan de universiteit van
Uppsala, schreef dagblad- en tijdschriftartikels en zette zijn literaire werkzaamheid
verder met hoorspelen en romans waarin hij de motieven uit zijn eerste roman
varieerde. Steeds moet het hoofdpersonage een principiële keuze maken uit
verschillende levensalternatieven en voert hij een innerlijke strijd om zijn hang naar
nihilisme te overwinnen en zijn ideaal van socialistisch humanisme in daden om te
zetten. Die existentialistische problematiek van Sartriaanse inspiratie2, wordt
gevarieerd met ideeën over de rol van de kunstenaar in de maatschappij.
Maar terwijl Delblanc de problematiek van het individu en van de kunstenaar nog
als abstract voorstelde in zijn allegorische roman Eremitkräftan, verankerde hij die
in zijn volgende romans in een welbepaalde maatschappij: Prästkappan (1963, De
monnikspij) in het feodale achttiende eeuwse Pruisen, en Homunculus (1965,
Homunculus) in de hedendaagse Zweedse welvaartsmaatschappij.
De maatschappijkritische tendens werd in elk werk explicieter geformuleerd.
Delblanc klaagde de zwakke punten van de Zweedse sociaal-democratie aan. Hij
zag nog vele onopgeloste sociale problemen, waarvan de subjectieve gelijkheid maar
factische ongelijkheid tussen de mensen hem het zwaarst wegen.
In zijn volgende roman Nattresa (1967, De nachtelijke reis) zou hij niet langer
enkel op de zwakke punten van de moderne maatschappij wijzen, maar wel het hele
westerse kapitalistische bestel aanvallen.
Dat boek was symptomatisch. In heel Scandinavië waren de intellectuelen en
kunstenaars politiek gemobiliseerd door de oorlog in Vietnam, die hen het ware
gelaat had getoond van de Verenigde Staten die ze steeds hadden beschouwd als
verdediger van vrijheid en democratie. In de tweede helft van de jaren '60 was het
merendeel van de Zweedse intelligentsia er fier op links te zijn3. Optimisme alom.
De schrijvers vonden dat het hun taak was

1

2
3

Een morele deugd, afkomstig uit de aristotelische ethica. Magnanimitas is een hogere soort
van eergierigheid die de morele Übermensch kenmerkt. De magnanimus werd vlijtig gebruikt
als literair sjabloon in de Verlichting. Zie Delblanc, Ära och minne, pp. 15-21.
Slecht verteerde existentialistische lectuur vindt Delblanc nu. Vgl. de Sartriaanse keuze die
geen keuze is tussen mogelijkheden maar wel de keuze van de vrijheid.
Dit blijkt o.m. duidelijk uit een anthologie met interviews: 29-författare-67 (29-schrijvers-67),
d.w.z. 29 schrijvers in 1967.
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met de kunst bij te dragen tot het vormen van een nieuwe, rechtvaardige, socialistische
maatschappij.
Delblanc die zich eveneens links had opgesteld4, maar tot in '67 een scheiding had
gemaakt tussen literatuur-als-probleemdiscussie en artikels-als-politieke-inzet, gaf
in '67 de politieke roman Nattresa uit, waarin hij de ontwikkelingsgeschiedenis
vertelde van een jong gealiëneerd arbeider tot revolutionair. Zoals in zijn voorgaand
werk Homunculus staat Nattresa in het teken van het Sartriaanse existentialisme,
met begrippen als ‘vrije keuze’, ‘menselijke vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’
centraal. Maar daar waar de held van Homunculus zijn persoonlijke vrijheid zo
absoluut stelt, dat ieder compromis en daarmee iedere harmonieuze verhouding,
onmogelijk wordt, slaagt de held van Nattresa erin zijn individualisme te overwinnen
en zijn vrijheid te gebruiken om het systeem te veranderen.
Zoals bij alle andere politieke romans van die tijd, werd de boodschap van Nattresa
totaal genegeerd door de critici. Het werk werd besproken als een burgerlijke roman,
d.w.z. de inhoud werd als een allegorie gelezen en de literaire kwaliteiten werden
geroemd.
Delblanc voelde zich mislukt als politiek schrijver. In een beroemd geworden
‘razende uitval’ tijdens een radio-interview verklaarde hij geen romans meer te willen
schrijven en een schandaalschrijver te worden. Met schandaalschrijverij bedoelde
hij een werkzaamheid als die van zijn beruchte landgenoot, de socialistische en
non-conventionele auteur Jan Myrdal. Myrdal had zijn schrijversrol verwisseld voor
die van ‘politiek scribent’. Hij trad zo wat op als het geweten van de radicalen in
Zweden en slaagde erin zijn landgenoten af en toe wakker te schudden uit hun
lui-lekkere dromen met ‘debat’-boeken over het aandeel van de intellectueel in de
ellende van de wereld.
Verschillende belangrijke Zweedse schrijvers volgden Myrdals voorbeeld. In de
plaats van romans en gedichten publiceerden zij documenten en rapporten over
wantoestanden in eigen land en in vreemde culturen, met het duidelijke doel te
agiteren. Ook Delblanc voegde zich in de gelederen van die marxistisch geïnspireerde
schrijvers die ‘fictie’ voor ‘document’ verwisselden.

4

Tijdens zijn studententijd was hij lid van de soc. dem. studentenvereniging Laboremus, die
zich zo links affirmeerde, dat ze uit de Partij werd gestoten; nadien stond hij steeds duidelijk
aan de linkerzijde, maar niet gebonden aan een bepaalde partij.
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Zijn eerste bijdrage tot het ‘documentarisme’ is Åsnebrygga (1969, Het
ezelsbruggetje), een verslag en een getuigenis over een jaar verblijf als gastprofessor
aan de universiteit van Berkeley, in het woelige jaar '68. Het is een speciaal soort
‘rapportboek’, die hybride vorm tussen literatuur en reportage die de meeste Zweedse
schrijvers toen gebruikten. Åsnebrygga is een dagboekroman waarin de schrijver
getuigt van zijn groeiend politiek engagement en zich vragen stelt over zijn rol als
kunstenaar. Het sluit aan bij de politieke kunst van de jaren '60. Maar tegelijk is het
boek het rapport van een persoonlijke crisis. Centraal staat eigenlijk het probleem
van het romanschrijven. De dagboekroman was voor Delblanc een technisch
experiment, een poging om een adequate vorm te vinden voor zijn artistiek
temperament en zijn filosofische beslommeringen. De dagboekroman was, zoals de
titel het zegt, een ezelsbruggetje, en meer bepaald een ezelsbruggetje terug naar de
zuivere bellettrie.
Delblanc worstelde met een psychologisch-filosofisch en met een
formeel-architectonisch probleem. Als humanist en als socialist nam hij het op tegen
zijn individualisme: hij vond het onverantwoord in zijn romans een individu en niet
een collectief in focus te zetten; als kunstenaar kon hij toch enkel zijn individuele
problematiek verwoorden. Hij zocht naar een persoonlijke variant van de Brechtiaanse
Verfremdungs-techniek en meende die voorlopig gevonden te hebben in de
dagboekvorm.
Zijn esthetica nam een definitieve vorm aan toen hij na een verblijf in de VS, zijn
ouderlijk huis in Södermanland bezocht. Daar begonnen zijn plannen over een roman
over de Zweedse boerenmaatschappij vaste vorm aan te nemen. Het werd een lang
en boeiend epos in vier delen over een maatschappij die stilaan evolueerde van
landbouwland tot geïndustrialiseerde natie, waarbij niet meer de problemen van een
individu, maar wel die van een hele gemeenschap onderwerp waren. Er is nog wel
een hoofdpersoon (Axel Weber, een projectie van de jonge Delblanc), maar die wordt
als individu een geïntegreerd deel van het collectief dat de bewoners van het
Sörmlandse dorp Hedeby vormen.
In verteltechniek sluit de serie zgn. Hedeby-romans (4 delen: Åminne (1970,
Åminne), Stenfågel (1973, De stenen vogel), Vinteride (1974, Overwinteringsnest)
en Stadsporten (1976, De stadspoort) gedeeltelijk aan bij de achttiende eeuwse
romantraditie met een alwetende verteller, dit als poging tot vervreemdingseffect.
Delblanc introduceerde daarbij een bizarre figuur, de bastaard met blauw bloed, mon
Cousin, die hij technisch zeer origineel gebruikt. Hij stelt mon Cousin expliciet als
verteller in het verhaal aan en roept hem nu en dan uit ‘de coulissen van het verhaal’
om met hem te dialogeren over de personages in het verhaal. Dit resulteert in
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een woelige point-of-view-techniek met verrassende effecten.
Mon Cousin heeft zelf ook een speciale functie in het verhaal als tragische held,
die historisch gedoemd is onder te gaan. Als representant van de adel behoort hij
immers definitief een voorbij tijdperk toe.
In de Hedebyboeken geeft Delblanc vaag de indruk dat hij de oude
boerenmaatschappij verkiest boven de moderne samenleving. Reactionair? Nostalgie?
Geen van beide. Delblanc schreeuwt er zijn spijt over uit dat de waarden van
solidariteit en gemeenschap die in de oude boerengemeenschap leefden, verloren
zijn gegaan in en dóór de structuren van de gecentraliseerde, moderne maatschappij.
De Hedebyromans zijn met hun bizarre structuur, hun rijke inhoud, hun gevarieerde
personengalerij en hun diep-menselijke portretten, het (voorlopige) hoogtepunt in
het oeuvre van Delblanc. Hoogtepunt ook omdat de geraffineerde stijl daar tot het
uiterste is doorgevoerd.
De werken van Delblanc bouwen op een soort van stijlbreuk door hun
intellectualisme dat naar maniërisme neigt enerzijds en door de burleske en scabreuze
invallen anderzijds. Dat heeft als verbluffend resultaat dat die technisch-formeel zeer
verfijnde romans met hun barokke, beeldrijke taal en hun geleerde allusies de indruk
wekken volkse verhalen te zijn.
En Delblanc wordt gelezen. Hij kon het zich veroorloven volledig van zijn pen te
gaan leven. Sinds hij in 1972 zijn lectoraat heeft verlaten, publiceert hij zowat één
roman per jaar. En iedere nieuwe roman betekent een grote literaire gebeurtenis: de
kranten ruimen grote plaats in voor de recensie van het boek en voor de foto van de
schrijver; interview met de auteur in alle media... En de Zweden kopen of ontlenen
ook het nieuwe werk. Bij het schrijven van het eerste werk van zijn roman-fleuve,
Åminne, waren voor de kusntenaar Delblanc het filosofische en het esthetische
probleem wel opgelost, maar als links intellectueel bleef hij zijn kunstenaarsrol als
problematisch beschouwen. Hij zag in dat hij toch maar naar de burgerlijke roman
was teruggekeerd en daarmee de maatschappij niet kon helpen veranderen. In een
literaire institutie waar het documentarisme nog steeds bloeide, lag de oplossing voor
de hand. Delblanc begon afwisselend romans te schrijven voor ‘het plezier van het
vertellen’, en rapportboeken om politieke, sociale en maatschappelijke problemen
te debatteren. Twee rapportboeken publiceerde hij, Zahak. Persiska brev (1971,
Zahak. Perzische brieven), notities die hij tijdens een studieverblijf in Iran maakte,
en Trampa vatten (1972, Watertrappen), een verzameling impressionistische invallen
over allerlei maatschappelijke toestanden.
In de loop van de jaren '70, toen de golf van ontgoocheling ook in Zweden
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het revolutionaire pathos had gestild, schakelde Delblanc net als zijn collega's-auteurs
weer volledig over naar de oude vertrouwde schrijversrol van de verteller die impliciet
invloed op de lezer uitoefent.
Delblanc publiceerde sindsdien drie kunstenaarsromans met een sterke
maatschappijkritische inslag. Daarin beschrijft hij de ‘eeuwige’ kunstenaar als
problematisch (Kastrater, 1975, Kastraten, met hetzelfde motief als Porporino ou
les mystères de Naples van D. Fernandez) en klaagt hij de commercialisering van de
kunst aan (Primavera, 1973). Primavera en de meest recente roman Gunnar
Emmanuel (1978) sluiten niet alleen met hun problematisch, maar ook met hun
fantastische, overnatuurlijke motieven aan bij de kunstenaarsromans Homunculus
en Nattresa van de jaren '60. In de roman Grottmannen (1977, De holbewoner) neemt
de maatschappijkritiek een belangrijkere plaats in dan de kunstenaarsproblematiek.
Het boek is een directe bloedige satire van de moderne Zweedse maatschappij.
In die laatste werken toont Delblanc zich nog steeds als een schitterend stilist en
een groot humorist. Geen meesterwerken als de Hedeby-serie, waarschijnlijk omdat
de intrige en de toestanden te artificieel aandoen en omdat ze de diep-warme,
menselijke dimensie missen van het Hedeby-verhaal.
Toch is het verlangen naar solidariteit een constante in het oeuvre van Delblanc.
Zijn personages voeren allen een strijd om hun egoïsme te overwinnen en hun
burgerlijk-anarchistisch ideaal van persoonlijke vrijheid te overstijgen. Ze zien allen
in dat een betere (socialistische) maatschappij slechts kan opgebouwd worden door
mensen die hun vrijheid in dienst kunnen stellen van de gemeenschap. Dit hoofdmotief
is ingekapseld in een zeer mooie metaforiek. Het heftige verlangen naar liefde en
solidariteit dat in vele varianten ‘naamloos zijn’ heet en ‘van ik naar jij naar wij’
geraken is, botst tegen stemmingen van pessimisme en nihilisme, uitgedrukt door
verlangen ‘naar het donkere land’ of naar een deel van de natuur (steen, boom, water)
willen zijn.
Enige werken van Delblanc zijn bekend buiten het Scandinavische taalgebied. Er
is interesse voor zijn werk in de Duitse en Angelsaksische landen, maar vooral in
Oost-Europa. Op Nederlandse vertalingen zullen we allicht moeten wachten tot
Delblanc de Nobelprijs voor de literatuur krijgt voor een oeuvre dat gebaseerd is op
de mooiste menselijke waarden, solidariteit en liefde.
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Van literatuurwetenschap tot literatuurfilosofie
J. Kuin
Voor mij staat een stapel van een veertigtal kloek uitgegeven boekwerken. Zij
zijn in de loop van een goed jaar aan de redactie van Streven toegestuurd, en
hebben alle iets te maken met Amerikaanse of Engelse literatuur. De meeste
werken zijn gepubliceerd door de The University of Chicago Press; enkele door
de Harvard University Press. De redactie meent dat het nuttig zou zijn een
globale indruk van deze werken te geven omdat blijkt dat de meeste ervan
nauwelijks doordringen in de toch roerige en actieve wereld van de
literatuurwetenschap in ons land.
De plaats die de school van Chicago inneemt maakt dit gebrek aan
belangstelling wel begrijpelijk. Chicago neemt een middenpositie in tussen twee
stromingen in de Amerikaanse literatuurstudie die wel veel aandacht hebben
gekregen. Vanaf de eerste wereldoorlog heeft het z.g. New Criticism, dat in de
zuidelijke staten is ontstaan, grote invloed gehad. Na de tweede wereldoorlog
kwam hiertegen de reactie van de Left Wing kritiek en de Counter-Culture.
Tegenover de concentratie op de tekstanalyse van het New Criticism heeft Chicago
steeds de nadruk gelegd op de band met buiten-literaire disciplines. Tegenover
het irrationalisme van de andere stroming werd de rationaliteit en de
wetenschappelijkheid van de literatuurstudie onderstreept.
In Chicago leeft nog steeds de vooroorlogse traditie van
geesteswetenschappelijkheid en gedegen academisme voort, waarvoor men zich niet
schaamt.
Nu is het onbegonnen werk al deze werken hier te bespreken op een wijze die zij
verdienen. Alleen het kritisch lezen zou meer tijd vergen dan een criticus zich kan
veroorloven. Ik heb er daarom een viertal uitgelicht die het literaire als zodanig aan
de orde stellen; zij handelen rechtstreeks over de algemene literatuurwetenschap en
geven een duidelijke illustratie van de boven geschetste traditie van literatuurstudie
in Chicago.
Een goede eerste oriëntatie geeft Making Sense of Literature door John Reichert,
uitgegeven door de The University of Chicago Press, 1978, 222 pp., £35. In eerste
instantie lijkt het boek voornamelijk een nega-
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tieve functie toebedeeld te krijgen. Allerlei theorieën die een totaal-verklaring van
het verschijnsel literatuur willen geven, worden verworpen. Toch bezit elke theorie
iets goeds en opent bepaalds perspectieven. Niet de theorie echter maar het concrete
unieke literaire werk behoort het begin en eindpunt te zijn van gezonde kritiek. De
waarde van Reicherts boek bestaat m.i. in het feit dat zijn pluralisme niet voert tot
relativisme en subjectivisme, die de vraag naar wat goede literatuur is, irrelevant
zouden maken. In zijn laatste (6de) hoofdstuk houdt hij een zinnig pleidooi voor de
rationaliteit en objectiviteit van waarden, waardoor de vraag naar de kwaliteit van
literatuur niet slechts een kwestie van smaak is. Hij toont aan hoe rationaliteit niet
samenvalt met het abstract-algemene, maar dat de ratio ook aanwezig is in het
begrijpen en waarderen van het concrete geval. Rationaliteit impliceert dus niet alleen
wat ten allen tijde noodzakelijk is, maar is ook aanwezig in het unieke en in de
keurende en genietende relatie. Wanneer geen enkele theorie volstrekt opgeld doet,
is men nog niet geheel aan het subjectieve overgeleverd. Zoals de concrete mens is
ook het literaire werk te complex om geheel abstract gemanipuleerd te kunnen worden;
elk werk bezit een eigen waarde, die echter ook rationeel begrepen kan worden. Door
zijn pleidooi voor de rationele geldigheid van waarden komt de auteur aan het einde
van zijn boek dicht in de buurt van de Engelse criticus F.R. Leavis, die ook een nauwe
band legt tussen literaire en morele waarden.
Ongeveer dezelfde problematiek wordt behandeld door Barbara Herrnstein Smits
in haar boek On the Margins of Discourse (The University of Chicago Press, 1978,
225 pp., £8.10). De constructie van het boek moet de gevolgen dragen van een veel
gevolgde academische werkwijze: reeds bestaande artikelen of een serie colleges
worden tot een geheel samengevoegd. Dit heeft hier geleid tot een wat bouwvallige
verdeling in drie delen.
Barbara Herrnstein Smith toont dezelfde gezonde reserve ten opzichte van
allesomvattende theorieën als Reichert, maar haar aanpak verschilt grondig. Zoals
de ondertitel van haar boek suggereert: The Relation of Literature to Language, gaat
zij uit van een zuiver linguïstisch standpunt in haar pogen het wezenlijke van het
literaire werk te begrijpen. Zelfs de linguïstische grenzen worden tenslotte
overschreden, want zij behandelt de taal als een bepaalde vorm van menselijk handelen
dat zij semiotisch duidt, als een systeem van tekens dat uitgaat van een zender en
gericht is op een ontvanger. Het verfrissende van dit boek ligt in het feit dat zij de
mechanistische tendens die zo gemakkelijk een semiotische benadering binnensluipt,
zeer intelligent weet te vermijden. Haar betoog is geheel
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gefundeerd in een onderscheid tussen natural discourse en fictive of mimetic
discourse. Het gewone leven bedient zich van natural discourse dat onderworpen is
aan de eisen van het dagelijks bestaan. Op typisch Amerikaanse wijze worden deze
eisen sterk pragmatisch en zelfs economisch geïnterpreteerd; het hoofdstuk waarin
zij dit taalgebruik analyseert, heet dan ook In the Linguistic Marketplace. Het
historisch en plaatsgebonden dagelijks gebeuren, dat gevangen is in een keten van
oorzakelijkheden, vormt de context van deze discourse.
De fictive discourse is een imitatie, een representatie, maar niet van gebeurtenissen,
gevoelens of ideeën uit de gewone wereld, maar van de natural discourse. Literatuur
verschilt niet van andere artistieke uitingen doordat zij zich van taal bedient, maar
doordat zij een weergave, een creatieve imitatie is van het gewone taalgebruik, van
de natural discourse; zij is taal in de tweede macht. Men moet dus niet vorm of
inhoud, maar alleen de wijze van taalgebruik onderzoeken als men het wezen van
de literatuur wil bepalen. De fictive discourse is niet onderworpen aan de historische
en locale condities van het gewone spraakgebruik. Zij is ‘belangeloos’ en moet
daarom haar eigen context scheppen van waaruit zij kan worden begrepen.

Fictive and natural discourse
Deze begrijpelijkheid van de literaire tekst wordt niet uitsluitend bepaald door de
bedoeling van de auteur, ook niet voorzover die haar neerslag heeft gekregen in de
tekst zelf. Dan zou de literatuur als fictive discourse toch weer bepaald worden door
historische omstandigheden en wordt zij belemmerd in het creëren van haar eigen
context. De lezer kan achter deze fictive discourse een andere natural discourse
ontdekken dan de auteur hoorde. Deze bewegelijkheid is aan de natural discourse
zelf ontzegd, want daar wordt de tekenduiding geheel bepaald door de eisen van het
dagelijks leven.
Barbara Smith weet op subtiele wijze de spanningen en de overgangen tussen deze
twee soorten discourse te beschrijven en er zinnige beschouwingen over de literatuur
uit af te leiden. Toch vertoont dit boek juist voor de literatuurwetenschap tekorten,
die bijna alle teruggevoerd kunnen worden tot het linguïstisch en semiotisch
uitgangspunt van de auteur. Het onderscheid tussen natural en fictive discourse valt
n.l. niet geheel samen met het verschil tussen niet-literair taalgebruik en wat echte
literatuur wordt genoemd. Terecht wijst Barbara Smith erop dat ook reclameteks-
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ten, voorbeelden uit een grammatica, woordpuzzels e.d. ook tot het fictief taalgebruik
behoren. Maar zo toont zij eigenlijk tevens aan dat haar fundamenteel onderscheid
niet geschikt is om het geheel eigene van het literaire taalgebruik te beschrijven,
want reclame of puzzels ervaren wij zelden als literatuur. De fictive discourse is
teveel een generieke aanduiding voor de literatuur om de centrale vraag van de
literatuurwetenschap wat goede literatuur is, te kunnen oplossen, want daarvoor heeft
men een strikt specifieke beschrijving nodig. Vanzelfsprekend kunnen ook uit
generieke bepalingen interessante conclusies voor het specifieke worden getrokkem;
dat heeft Barbara Smith helder aangetoond.

The Act of Interpretation
De mogelijkheid om eenzelfde literaire tekst op verschillende wijzen te interpreteren
wordt op zeer oorspronkelijke manier aan de orde gesteld door Walter A. Davis in
zijn boek The Act of Interpretation, A Critique of Literary Reason (The University
of Chicago Press, 1978, 194 pp., £9.10). Het is tegelijk een ingewikkeld en een speels
boek. De slechts honderdtachtig pagina's bevatten (daarbijingesloten de belangrijke
voetnoten) een bijna schrikbarend aantal onderscheidingen, indelingen en schema's,
dat bijna hegeliaans aandoet. Tegelijk wordt de lezer bewust om de tuin geleid doordat
de auteur hem tracht te winnen voor een interpretatie die in het algemeen de voorkeur
van Davis geniet, maar die in het onderhavige bijzondere geval toch niet opgaat. Hij
speelt dit spel om de beperktheid van eigen theorie en van alle theorieën aan te tonen;
een fraai staaltje van wetenschappelijke belangeloosheid. Zorgvuldig gaat Davis na
wat er in de literatuurwetenschap zoal gebeurt als men geconfronteerd wordt met
meerder, soms tegenstrijdige interpretaties van eenzelfde werk. Meerdere malen
neemt men dan zijn toevlucht tot een simplificatie: het concrete werk wordt aan een
bepaalde theorie die men prefereert opgeofferd zodat alleen die kenmerken worden
opgemerkt en verwerkt die in een bepaalde theorie passen.
Als het echter om belangrijke literaire werken gaat, blijkt dat zo'n werk
interpretaties vanuit verschillende theorieën toelaat en dat elke interpretatie een
volledige en bevredigende verantwoording van het werk lijkt te geven. Davis gaat
dus uit van de poly-interpretabiliteit van het literaire werk, maar dringt hier veel
dieper in door dan Barbara Smith. Als uitgangspunt beschrijft hij drie
interpretatie-modellen die in de amerikaanse literatuurwetenschap worden gehanteerd.
Voor het eerste model verwijst hij naar de werken van R.S. Crane, die het literaire
beschouwt als een
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structuur van affecties en stemmingen, die een emotionele respons van de lezer vraagt.
Voor het tweede model steunt hij op het werk van Kenneth Burke. De literatuur is
een vorm van sociale communicatie: door middel van symbolische taalactiviteit
wordt een geheel van houdingen en motiveringen aan de lezer voorgehouden. Davis
noemt dit de retorisch-symbolische interpretatie. Het derde model wordt
dialectisch-metafysisch geheten. Davis steunt hier niet op een bepaalde auteur, zodat
kan worden aangenomen dat deze theorie zijn voorkeur heeft. In deze theorie staat
de referentiële functie van de literatuur centraal; haar verwijzende kracht naar de
werkelijkheid. In een literair werk wordt de werkelijkheid op een nieuwe en
onherleidbare wijze begrepen. In tegenstelling tot de wetenschappen, die met
abstracties werken, geeft het kunstwerk een volstrekt concreet exemplarisch beeld
van een eigen kijk op de totale werkelijkheid. Het literaire werk is een concrete
universal, een term ontleend aan Hegel. De verhouding tussen exemplum en de
uitgebeelde werkelijkheid is van dialectische aard, d.w.z. beide beïnvloeden en
veranderen elkaar. De gewone taal, die reeds een kijk op de realiteit geeft, wordt
bewust doorbroken om met een nieuw taalgebruik aan een nieuwe visie uiting te
geven, die de tot nu toe vertrouwde realiteit diepgaand kan beïnvloeden. Hiervoor
verwijst Davis naar het New Criticism en naar de mimesis-theorie van Auerbach in
diens beroemde boek Mimesis. Deze drie interpretatie-modellen past Davis nu toe
op eenzelfde kunstwerk: het beroemde verhaal The Bear van W. Faulkner. In een
verrassende analyse toont hij aan hoe elk van de interpretaties volledig rekenschap
geeft van alle gegevens van het werk, ook van de aspecten die voor de twee andere
interpretaties van belang zijn. De ordening van alle facetten is in elke theorie slechts
anders. Moet men nu besluiten dat elke interpretatie even grote geldigheid bezit,
zodat men zich bij een uiteindelijk pluralisme moet neerleggen? Davis wil dit niet
en gaat op zoek naar een methode om aan dit pluralisme te ontnappen. Allereerst
wijst hij enkels onjuiste criteria af.
Dan komt Davis zo tot het kernpunt van zijn betoog: aan elke methodiek, aan elke
artistieke keuze of interpretatie ligt een wijsgerige visie ten grondslag, of men zich
daar nu helder van bewust is of niet.

Interpreteren
De beslissing bij conflicten in de literaire interpretatie lijkt dus uiteindelijk toe te
vallen aan de wijsbegeerte. Hieruit zou onmiddellijk volgen dat de wijsbegeerte die
de werkelijkheid het meest adequaat beschrijft, de waarborg is voor de beste
interpretatie. Davis laat er geen twijfel over

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

542
bestaan dat volgens hem de dialectisch-metaphysische visie, die ten grondslag ligt
aan de derde interpretatie van het verhaal The Bear, de beste wijsgerige troeven bezit.
Nu echter bewijst hij een waar literaire criticus te zijn en niet alleen een wijsgeer.
Hij laat concreet zien dat de beslissing voor een juiste uiteindelijke interpretatie niet
in de eerste plaats afhangt van de innerlijke evidentie en coherentie van de wijsgerige
visie die ongetwijfeld in werk en interpretatie aanwezig is, maar van de analyse van
het concrete kunstwerk. In zijn vierde hoofdstuk laat hij de drie totale interpretaties
van The Bear opnieuw de revue passeren. Nu besteedt hij vooral aandacht aan die
aspecten van het werk die in een bepaalde interpretatie het minst tot hun recht komen.
Door deze negatieve bewijsvoering tracht hij te weten te komen welke methode van
interpretatie het moeilijkst te elimineren valt. Het blijkt dan dat niet de dialectische,
maar de retorisch-symbolistische methode het best stand houdt voor The Bear, want
in dit verhaal overheersen uiteindelijk retorische en mythologische technieken.
Daarmee heeft Davis aangetoond - die conclusie trekt hij zelf niet, maar ze volgt
wel uit het wijsgerig gedeelte van zijn betoog - waarom dit werk, dat zo kenmerkend
is voor de stijl van Faulkner, niet tot de toppen van de literatuur behoort, hoe
voortreffelijk het verhaal ook is. Want dan zou de dialectische methode de meeste
vrucht hebben afgeworpen. Menige lezer die Faulkner waardeert, zit met het gevoel
van een zekere onbevredigdheid dat hij niet ondervindt bij het lezen van de toppunten
van de wereldliteratuur. Men is geneigd dit gevoel van onvrede toe te schrijven aan
eigen onwennigheid ten opzichte van de zeer persoonlijke schrijftechniek van
Faulkner. Wellicht heeft Davis aangetoond dat de vertelkunst van Faulkner toch
ergens blijft steken in een te bewust nagestreefde structuur, waardoor zij de
vanzelfsprekendheid mist van de allerbeste literatuur (nadat men zich voldoende
heeft ingewerkt!), die structureel gezien nog ingewikkelder kan zijn dan Faulkners
verhalen.

Literature against Itself
Het laatste boek dat ik hier wil bespreken staat veel verder af van dit praktisch omgaan
met literatuur. Het maakt veeleer de overgang van literatuurwetenschap naar
wetenschapsfilosofie. Dit slaat op Literature against Itself, Literary Ideas in Modern
Society, door Gerald Graff (The University of Chicago Press, 1979, 260 pp., £9.75).
Het is het meest recente boek in de reeks. Het boek bevat een historisch verslag van
de ontwikkelingen in de literatuur van deze eeuw en een zuiver theoretische
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verhandeling. Graff maakt allereerst een onderscheid tussen Modernism, waartoe hij
vooral het New Criticism van de jaren twintig rekent, en het Post-Modernism dat na
de tweede wereldoorlog in de Verenigde Staten van Amerika de overhand krijgt. De
vernieuwing die na de eerste wereldoorlog in de gehele westerse literatuur plaats
greep, wordt door de na-oorlogse generatie als een rationalistische benadering van
de literatuur gezien. Het Russich formalisme en het Amerikaanse New Criticism
zouden de weerspiegeling in de literatuur zijn van de koel analyserende, waardevrije
rationalistische wetenschapsbeoefening van neo-positivistische inspiratie, die de
mens van zich zelf vervreemdt en bevestigend werkt ten opzichte van de burgerlijke,
technocratische maatschappij.
Volgens Graff is er echter geen wezenlijke tegenstelling tussen het modernisme
van de jaren twintig en het post-modernisme van na de tweede wereldoorlog. Beide
stromingen zouden de opvatting bestrijden dat de literatuur in dienst staat van de
buiten-literaire werkelijkheid krachtens de referentiële functie van de taal. Door naar
de werkelijkheid te verwijzen zou de literatuur bevestigend werken ten opzichte van
een bestaande orde. De literatuur moet dan immers waarheid bevatten in de zin van:
overeenstemmen met de voorgegeven werkelijkheid. Wil de literatuur bevrijdend
kunnen werken dan moet de referentiële functie van de literatuur worden opgeheven.
Ware moderne literatuur kent geen ‘mimesis’, bootst niets na maar is een in zichzelf
besloten activiteit. Zij is een vrij spel van linguïstische elementen die slechts naar
elkaar verwijzen. Literatuur heeft dus niets met objectiviteit te maken maar is een
zuiver subjectieve schepping. Tegenover de rationaliteit, het referentiële en de
objectiviteit van de negentiende eeuw poneren zowel het modernisme als het
post-modernisme van de Amerikaanse subcultuur irrationaliteit, vrije taalspelen en
volstrekte subjectiviteit.
Graff wordt hier duidelijk beïnvloed door Franse structuralistische opvatting van
de literatuur, die hij echter in een Amerikaanse context plaatst. (Een zeer heldere
uiteenzetting van dit literair structuralisme vindt men in: Denken in Parijs van Berns,
IJsseling en Moyaert, Samson reeks moderne filosofie, 1979). Het is een grote
verdienste van het boek van Graff dat hij deze afwending van de werkelijkheid niet
isoleert tot een zuiver literair feit maar verband legt met een overal constateerbare
ontwikkeling in de westerse cultuur van deze eeuw. Hij wijst Kant aan als de bron
van dit subjectivisme. Deze heeft het zuivere denken losgemaakt van de realiteit. De
categorieën van het verstand zeggen uit zichzelf niets over de wereld; het zijn
denkvormen die alleen aanduiden hoe wij denken. Alleen voorzover zij op
zintuigelijke gegevens worden toegepast en alleen
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dank zij die toepassing functioneren de categorieën binnen de objectief gegeven
werkelijkheid. Na het negentiende-eeuwse idealisme, dat denken en werkelijkheid
liet samenvallen, werd de kritiek van Kant over andere gebieden uitgebreid, zodat
de kloof tussen de subjectieve activiteiten van de mens en de objectief gegeven
werkelijkheid steeds groter werd. Geleidelijk werd elke referentiële functie ontkend,
zodat men in volledige subjectiviteit terecht kwam. Het neo-positivisme maakte de
waarden de emoties los van de waarheidsvraag. Zij kunnen immers niet op
positivistisch-wetenschappelijke wijze worden geverifieerd. Vanaf De Saussure werd
in onze eeuw de taal geleidelijk ontdaan van haar referentiële functie. De
waarheidsvraag kan alleen maar gesteld worden binnen een bepaald taalspel en wordt
beslist door de graad van coherentie binnen dit spel. De taal en dus ook de literatuur
verschaffen slechts teksten die naar andere teksten (de context) verwijzen. Tekst zegt
alleen iets over andere teksten, maar niets over een buitentekstuele werkelijkheid.

Literatuur en Werkelijkheid
Niet alleen de taal, maar ook de empirische wetenschap moest haar objectiviteit
inleveren. Allereerst werd aangetoond dat wetten, theorieën en paradigma's zoals
Kants categorieën, niets over de wereld zeggen, maar slechts subjectieve hulpmiddelen
zijn om feiten te ordenen. Tenslotte werd ook het laatste bolwerk van de positivistische
objectiviteit ondergraven. Men besefte hoe langer hoe meer dat men een feit nooit
kan isoleren van een theorie, dat elk feit slechts functioneert als deel van een theorie
of paradigma. Hierdoor ging ook het feit delen in de subjectiviteit van de theorie.
Het structuralisme heeft deze taalkundige en wetenschapsfilosofische ontwikkelingen
samengevat, in een reactie op het existentialistisch realisme. Het gehele gebied van
het menselijk kennen wordt opgelost in een verblindend spel van zichzelf
weerkaatsende spiegels: structuren die niets zeggen over een daarachter liggende
werkelijkheid. Er is wel intersubjectiviteit, maar deze is gebaseerd op afspraken, niet
op de realiteit.
Graff betreurt dit langzame proces van scheiding tussen kennen en zijn en speciaal
tussen literatuur en werkelijkheid ten zeerste, want het maakt de literatuur machteloos
ten opzichte van maatschappelijke en levensbeschouwelijke ontwikkelingen. Daarom
bepleit hij voor de literatuur - want daar gaat het hem tenslotte toch om - een terugkeer
naar de werkelijkheid door zich weer bewust te worden van de referentiële,
mimetische krachten van de taal.
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Graff is in zijn aanval op het subjectivisme echter niet ver genoeg gegaan. Vooreerst
blijft teveel in het vage wat onder de rationele objectiviteit moet worden verstaan
waartoe de literatuur moet terugkeren. Zonder het uitdrukkelijk zo te formuleren
wekt hij toch de indruk dat rationaliteit, objectiviteit en waarheid alleen gevonden
kunnen worden in de ons omringende wereld. Zodra de literatuur zich richt op de
mens en het typisch menselijke, wordt zij volgens Graff noodzakelijkerwijs geheel
subjectief, willekeurig en irrationeel; alsof in de mens zelf geen gronden te vinden
zijn die een objectief en rationeel houvast kunnen bieden. Het heil moet komen van
een toewending naar buiten. Zou dit dan in feite niet neerkomen op een pleidooi voor
het oude realisme en naturalisme uit de negentiende eeuw?

Wetenschapsfilosofie
De onmacht om het totale subjectivisme in de wortel aan te pakken komt vooral tot
uiting in de slotbeschouwing van het zevende hoofdstuk: How Not To Save the
Humanities. waar de band wordt gelegd tussen moderne literatuur-theorieën en de
algemene wetenschapsfilosofie. Onder inspiratie van Popper komt hij op voor: ‘the
separability of some facts from some paradigms or interpretations’. Hij erkent wel
dat men feitelijk een feit nooit zonder een theorie of paradigma aantreft: ‘experience
is always already interpreted’, maar desondanks ligt aan alle theorieën en paradigma's
een ‘resisting reality’ ten grondslag, die geen deel heeft aan de subjectiviteit en het
relativisme van de structuren. Op deze wijze handhaaft Graff echter de kloof tussen
feit en theorie en verwacht hij alleen van het ondergrondse feit objectief houvast
tegen de relativiteit van structuren.
Het is te vrezen dat Graff de kritiek op Popper en de radicaliteit van de Franse
structuralisten niet volledig heeft verwerkt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat op den
duur een scheiding tussen feit en theorie, hoe verfijnd ook aangebracht, houdbaar is.
Als zijnscategorieën, theorieën en paradigma's, of de waarderelaties en emotionele
reacties puur subjectief zijn en dus de waarheidsvraag niet verdragen, zal het feit
daardoor onherroepelijk worden meegesleept. Als Graff wil ontsnappen aan het
overal om zich heen grijpende subjectivisme, zal hij verder moeten gaan: voorbij
Kant. Hij zal er niet aan kunnen ontkomen om Kant achter zich te laten en te erkennen
dat ook categorie, waarde, theorie, paradigma en structuur uiteindelijk
weerspiegelingen zijn, op eigen wijze, van objectieve standen van zaken die door de
mens worden begrepen en doorzien. De voorlopig-
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heid van elke theorie is alleen een teken van de moeizaamheid waarmee het ontdekken
en begrijpen van de werkelijkheid gepaard gaat. Maar uiteindelijk zal de eigenlijke
waarde van elke theorie afhangen van de mate waarin zij de wereld weerspiegelt,
dus van haar referentiële functie.
Dit pleidooi voor een allesomvattende rationaliteit lijkt onvermijdelijk, ook al
betekent het dat men zich opnieuw in het avontuur van de metafysiek zal moeten
wagen. Categorieën en waarden zijn dan immers niet alleen meer denkvormen en
subjectieve stellingnamen. Deze rationaliteit die alles raakt, moet wel aan minstens
twee voorwaarden voldoen. Zij mag allereerst geen ‘opslorpende’ rationaliteit zijn
zoals de ‘zuivere’ rationaliteit van de grote denkers van de zeventiende eeuw
(Descartes, Spinoza en Leibnitz) of van Hegel, die het bestaan tot in alle onderdelen
tot absolute noodzakelijkheid herleidden. In de nieuwe rationaliteit moet een grote
plaats worden ingeruimd voor het contingente, en voor discontinuïteit in de processen,
want dat geeft ruimte voor spel, voor vrijheid en creativiteit. De ratio heeft op alles
betrekking, maar het bestaan is niet uitsluitend rationeel.
De tweede voorwaarde is vooral van belang voor de literatuurwetenschap. Er moet
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de rationaliteit van de wetenschap
en die van de literatuur. Zowel wetenschap als literatuur zijn referentiëel, laten de
werkelijkheid zien, zijn vatbaar voor de waarheidsvraag, maar ieder op eigen wijze.
Het gewone spreken en de wetenschappelijke taal zijn gebaseerd op abstractie en op
een zo groot mogelijk onmiddellijkheid van de referentiële werking van de taal; zij
moeten ernaar streven zo letterlijk mogelijk genomen te kunnen worden. De literatuur
echter berust op een opschorting van deze onmiddellijke mimesis; zij is ‘fiction’, zij
is ‘metafoor’. Maar ook fictie en metafoor hebben referentiële waarde maar deze
referentie berust niet op abstractie, maar op analogie; zij is ‘exemplaris’ en neemt
zelf innerlijk deel aan datgene waarnaar zij verwijst.

Literatuurwetenschap
Noch de literatuur noch de wetenschap worden door hun mimetisch karakter, hun
rationaliteit en hun referentiële taak opgesloten in de standen van zaken van dit
ogenblik of van het verleden; zij worden niet noodzakelijk conservatief. Zo zijn wij
terug bij het uitgangspunt van Graffs boek. De aanval op de rationaliteit en
referentialiteit werd immers ingezet vanuit de vrees dat zij bevestigend zouden werken
ten opzichte van een technocratische maatschappij. De abstractie en het
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exemplarische kunnen ieder op eigen wijze de werkelijkheid met zich mee voeren.
Het zijn wezenlijk creatieve bezigheden die de virtuele, de nog niet ontplooide
mogelijkheden van het bestaan onthullen. In en door wetenschap en literatuur wordt
de werkelijkheid juist geen passief weerspiegelende handelingen als zij naar de
werkelijkheid verwijzen; de verwijzing moet begrepen worden als een actief inspelen
op wat is gegeven om daarin nieuwe mogelijkheden te realiseren, allereerst op
cognitief gebied als leidraad en inspiratie voor later handelen. Door een naar de
werkelijkheid verwijzende wetenschap en literatuur wordt het bestaan als natuur tot
bestaan als cultuur.
Uit dit overzicht wordt duidelijk hoezeer een aristotelisch realisme nog steeds de
inspiratiebron is voor de school van Chicago. Men kent de europese structuralistische
theorieën; men ontleent er dankbaar vele gegevens aan maar het dogmatisch element
daarin: de afwijzing van een referentie naar buiten, wordt niet overgenomen. Dit
blijkt vooral uit het laatst besproken werk. Maar ook in de overige boeken bespeurt
men een benadrukken van rationaliteit, een betrokkenheid op de concrete
werkelijkheid ook als men zeer abstract aan het theoretiseren is, een gevoeligheid
voor de pluriformiteit van de werkelijkheid die elke simplificerende uitleg afwijst
maar toch niet blijft steken in relativisme. Voor het onderzoek naar de grondslagen
van de literatuur lijkt deze inspiratie mij uiterst vruchtbaar. Voor het veldwerk in de
literatuur kan zij een bedreiging vormen door een zware theoretische belasting.
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Koning Lear. Overwegingen bij een avond theater.
Jan W. Besemer
‘Koning Lear is een egoïstische oliebol’, een vetgedrukte kop boven een interview
met J. Kraaykamp in Nieuwsnet van 22 September, was mijn eerste kennismaking
met Koning Lear van het R.O. Theater1. Wel wat anders dan de diep tragische
Lear die ik kende van de foto's van Albert van Dalsum in die rol. Mede door
deze foto's was Lear voor mij met Hamlet, Othello en Oedipus ongeveer de
samenvatting van alles wat aan menselijke grootheid en tragiek op het toneel
gegeven is.
Maar door een interview met Karge en Langhoff, de beide regisseurs, in
Toneel-Teatraal van diezelfde maand, had ik nogal wat vertrouwen gekregen in
hetgeen mij te wachten stond. Want dat ik erheen moest, was mij van meetaf
aan duidelijk. Ik had nog nooit een uitvoering van King Lear gezien en was dus
nieuswgierig en weinig bevooroordeeld. De regieopvatting van Karge en Langhoff
leek mij boeiend en een mogelijkheid met Lear iets te doen dat voor onze tijd
relevant en schokkend is. Met Kraaykamp als Lear had ik geen enkele moeite.
Dat het echt komische en het tragische elkaar raken, is een bekende theorie,
maar ik heb altijd het gevoel gehad dat dat heel concreet en tastbaar gebeurt
als ik Kraaykamp op het toneel bezig zie. Hij boeit mij altijd weer door zijn
diepe menselijkheid en vooral door zijn bijna brutale kwetsbaarheid. Eigenlijk
leek hij mij een ideale Lear. En ik had bewondering voor degene die het
aandurfde hem voor deze rol te vragen en alle rolverwachtingen in ons zo kleine
toneelwereldje te doorbreken.

De pers
De Telegraaf zat dan ook op de eerste rij van een lege zaal, toen de première niet
doorging, om den volke kond te doen dat het fout zat door gebrek aan voorbereidingen
slechte rolkennis van Kraaykamp. Vriend en

1

‘Koning Lear’. W. Shakespeare door R.O. Theater. Vertaling/Dramaturgie: Jan Decorte,
Regie: Manfred Karge en Matthias Langhoff.
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vijand wachtten gespannen op het resultaat, zoals Nieuwsnet het wist te zeggen. En
dat resultaat kwam, een week later. ‘King Lear een debâcle’, ‘waanzinnig slechte
Lear’, ‘een interessante ramp’, ‘tekst slecht te volgen. John Kraaykamp stelt teleur’,
‘Lear op het toneel van de narren’, ‘Koning Lear op een andere manier’, zo luidden
enkele koppen van toneelkritieken in verschillende dagbladen.

De uitvoering
Zo voorbereid ging ik naar Koning Lear in de stadsschouwburg van Amsterdam.
Toneel van 19.00 uur tot 23.45 uur met twee pauzes. Zoveel toneel voor zo weinig
geld krijg je niet zo vaak. Wat stelde ik mij voor te gaan zien? André Rutten had mij
al gewaarschuwd: ‘Het is dus een heel andere Lear dan je gewend was en dan je
verwacht zou hebben, ook als je al iets anders verwacht had’. Ik had mij vanuit allerlei
toneelkritieken een beeld gevormd van het toneel, de enscenering, de speelstijl enz.
Allemaal niet zo vreemd en onbekend. In ieder geval geen psychologisch toneel en
de teleurstelling van Daniël de Lange dat zijn burgerlijke sentimenten in rook
opgingen, kon mij bespaard blijven. Het zou niet gaan om mensen in hun individuele
psychologische ontwikkeling, maar om dramatische situaties, om gebeurtenissen,
waarin mensen gewild of ongewild worden wat ze zijn. Ik zou geen kronen gaan
zien, geen koninklijke gewaden en paleizen en geen fijnzinnige taal horen, maar
uniformen, narrenpakken, een soort circusomgeving en nauwelijks verstaanbare
stroeflopende zinnen. In ieder geval had ik mij voorgenomen niet te gaan als de
toerist die kijkt of het buitenland net zo is als de folders van de reisbureaus hem
hebben voorgespiegeld, neen, ik kon de kritieken goed opzij leggen en was bijzonder
positief ingesteld. Wat er ook ging gebeuren het kon alleen maar boeiend zijn.
Ik ging naar het theater met een vriend: neerlandicus, fervent toneelliefhebber en
regisseur bij het amateurtoneel. Hij had nog niet zo lang geleden Driekoningenavond
gespeeld met een groep amateurs en was net terug van de uitvoering van
Driekoningenavond in Stratford onder regie van Terry Hands. Wel iets anders dan
deze Lear en mijn vriend was dan ook na alle kritieken niet weinig sceptisch en heel
wat minder welwillend gestemd dan ik.
In de zaal zaten nauwelijks mensen toen wij binnenkwamen. Er kwam nog wel
wat bij, maar het publiek zou toch niet meer dan eenderde van de zaal vullen. Het
doek was al opgehaald en voor ons zagen wij het toneelbeeld dat verder de hele
avond zou overheersen. Een coulissendecor van
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roodfluwelen gordijnen. Het was in de globale verlichting even groezelig en saai als
een onverlichte kerstetalage. Over het toneel liep een soort clownsfiguur, die later
Kent bleek te zijn. Hij liep van de ene naar de ander kant over het toneel en zei met
tussenpozen iets onduidelijks, in het Engels, tegen de zaal of liever tegen de plukjes
mensen die hier en daar in de zaal verspreid zaten. Iedereen had zich voorgenomen
zich daar verder niets van aan te trekken en ook wij besloten tot een bekende
toneeltruc, die wij voorlopig konden laten voor wat hij was.
Het zaallicht gaat uit, de spots aan en het spel begint. Het toneel wordt bevolkt
door typen, eerder dan door mensen. Wat wil dat allemaal suggereren? Waar doet
het mij aan denken? Het enig koninklijke is een figuur in een grote gouden mantel
bij de troon. Het blijkt later Cordelia te zijn, een klungelig spelend meisje in kleurloze
shorts. Ik denk dat men bedoeld heeft een bepaald soort kinderlijkheid te presenteren,
door te prikken misschien ook. Het kind is naïef, lief, dom en gemanipuleerd. Het
spreekt zijn onkinderlijke tekst zoals kinderen die door de juf een versje kregen
aangeleerd dat ze op nieuwjaarsmorgen voor hun ouders voordroegen. Ik weet wat
het is. Ik heb het zelf ook gedaan en ik weet nog met hoeveel vuur ik het deed en
hoe erg ik het eigenlijk vond. Ik stond mij liefhebbend, in aangeleerde vrolijkheid
publiekelijk te schamen. Maar iedereen was er gelukkig mee, hoewel... Misschien
vonden mijn ouders het wel net zo gênant als ik. Zoiets was het. Alleen had ik hier
het gevoel dat de onbeholpenheid niet knap gespeeld werd, maar echt was en zo werd
ook mijn gêne echt.

Geen prettige ervaring
Lear lijkt veel meer op Kraaykamp dan ik dacht en uit toneelfoto's en beschrijvingen
meende te kunnen veronderstellen. Het masker dat hij draagt, werkt niet erg of
misschien dat zijn eigen gezichtsuitdrukking te sterk is om onder het masker te
verdwijnen, als hij eenmaal gaat spelen. Viel het mij tegen? Ik weet het niet. Soms
hoorde ik ineens Kraaykamp zoals ik hem van andere optredens ken. Ik weet nog
steeds niet of ik dat moeilijk vond. Soms speelde hij daar duidelijk overheen. Soms,
en dan werd het heel stil in de zaal, brak er, misschien ondanks de regie en hemzelf,
iets van de mens door. Is de acteur toch sterker dan de regie, de mens toch sterker
dan het systeem, Kraaykamp toch sterker dan de rol die hij speelt? De zaal reageerde
nu eens gepast, dan weer ongepast. Soms was er ontroering, wat niet mocht. Soms
werd er gelachen, terecht en ten onrechte. Terecht als de vervreemding om de
vervreemdingstechniek zelf
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werd toegepast. Ten onrechte, als er theatermiddelen werden aangewend die niet zo
bekend zijn en voor de hand liggen om meer zicht te geven op de werkelijke
verhoudingen tussen mensen en diepten van de tekst, die anders niet helder worden,
te laten boven komen.
Rechts van mij zat een heer die zich kostelijk vermaakte en dat niet onder de
theaterstoelen stak. Links, iets verderop, een echtpaar waarvan de man regelmatig
zijn afkeuring demonstreerde en eenmaal door zo hard te niezen dat de toch al moeilijk
verstaanbare tekst, op een belangrijk moment volledig verloren ging. Mijn vriend
naast mij verveelde en ergerde zich ingehouden doch voelbaar.
Ik ben er niet steeds bij, maar ik verveel mij ook niet. Ik probeer niet alleen het
spel, maar ook mijn reacties en de reacties van anderen in de zaal te volgen. Luid is
het gelach als op een heel stil moment plotseling het jankend geluid van een politieauto
op het plein duidelijk hoorbaar is. Grappig dat het gehoord wordt, juist nu. Dat wil
toch zeggen dat het publiek op een andere manier kijkt en luistert dan bij vele ander
vormen van toneel. Het is erbij, maar niet ‘in de ban van’. Dit toneel is geen
gelegenheid tot wegdromen, geen vlucht in een illusoire wereld. Wij blijven ons
bewust van wat er hier en nu aan de hand is. Als het pakt dan pakt het ons op een
andere manier dan het toneel dat leeft van invoelen en identificatie.
De zaal had er moeite mee. Is aandachtig, lacherig, verveeld en rommelig,
afwisselend en soms alles tegelijk.

In de pauze
In de pauzes proberen wij pratend af te reageren. Wat is er aan de hand? Wat gaat
er fout. Mijn vriend ziet het helemaal niet zitten en na het tweede deel vraag ook ik
mij af of ik maar niet weg moet gaan. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik van een
voorstelling wegloop. Toch blijf ik. Ik wil weten hoe dit tot een einde wordt gebracht.
De spelers verdienen het dat ik blijf. Weglopen is even erg als wegfluiten, uitlachen
of nog erger, omdat ik met weglopen een eerlijke discussie ontloop. Het lijkt erop in ieder geval, zo voel ik het nu - dat wij, spelers en toeschouwers, een contract
hebben afgesloten, dat niet geschonden mag worden. We zullen het tot het einde met
elkaar uithouden. Wij blijven elkaar trouw. Een gekke ervaring, maar wel elementair
voor het toneel. Wat je er ook van zeggen kunt, we zijn niet vrijblijvend tegenover
en met elkaar bezig.
Wat je er ook van zeggen kunt... Heel veel. Wij praten wat af in de twee pauzes.
Wat gaat er niet goed? Het is typisch regisseurstoneel. Maar dat
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behoeft toch niet negatief te zijn, tenzij de spelers het niet aan kunnen. Er zijn teveel
speelstijlen en bepaald niet uit bewuste keuze, denken wij. De spelers zijn slechte
instrumenten of te weinig instrument in het hele systeem. Het lijkt meer te gaan om
ideeën dan om mensen. Alles wordt opgeofferd aan één bepaald grondconcept.
Mensen worden ontmenselijkt; acteurs worden marionetten. Maar waarom niet als
het maar goed gebeurt. Hebben tijdgebrek en gebrek aan goede acteurs de regisseurs
parten gespeeld? Hebben de spelers het toch niet goed begrepen? Vraagt een dergelijke
spelopvatting meer eenheid, grotere bekendheid met elkaars mogelijkheden en
onmogelijkheden? Wij komen er niet uit, hoewel het mijn vriend steeds duidelijker
wordt en steeds meer gaat ergeren dat hier Shakespeare wordt opgeofferd aan de
(min of meer politieke) opvattingen van de regisseurs. En hij is toch bepaald geen
purist. Shakespearetoneel, vindt hij, ontstaat vanuit de tekst. Dat is hier niet zo, de
tekst doet er veelal weinig toe en dat terwijl er een nieuwe vertaling is gemaakt van
de integrale tekst. De tekst lijkt belangrijk genoeg, maar is vaak niet of nauwelijks
te verstaan. Er wordt op allerlei manieren met de tekstzegging omgesprongen. En
toch...soms gebeurt er wel degelijk iets op het toneel. Soms is er echte spanning
tussen mensen op het toneel en tussen toneel en zaal, vooral als de
vervreemdingseffecten zo worden gehanteerd dat ze bereiken wat ze bedoelen: ‘niet
de werkelijkheid maar de waarheid van de werkelijkheid’ te laten zien. Dat lukt soms
met zeer scherp gekozen en uitgewerkts toneelmiddelen. Vaak echter lijkt de
vervreemding alleen te worden toegepast vanuit het plezier in het vervreemden alleen.
Waarom? Constant voelbaar maken dat er sprake is van ‘slechts’ toneel? Maar
daarover is in deze voorstelling nauwelijks enige twijfel mogelijk. Lear belachelijk
maken? Shakespeare belachelijk maken? Als dat zo nodig zou zijn, kun je hem beter
niet spelen. Je moet blijven geloven dat de regisseurs bedoelen Shakespeare serieus
te nemen of, om met hun eigen woorden te spreken: ‘Shakespeare spelen betekent:
intelligenter worden. Shakespeare door hem te spelen dommer te maken is
afgrijselijk’. Wat willen de regisseurs dan? Wij hebben uiteindelijk niets meer dan
de voorstelling, onze toneelervaring, ons verstaan van in theater omgezette teksten.
Als wat op het toneel gebeurt niet duidelijk maakt wat er in het theater aan de hand
is, waar moet ik het dan nog zoeken? Wat de regisseurs willen, hoe zij Shakespeare
hebben verstaan, kan alleen maar duidelijk worden aan wat wij zien en horen. Waarom
deze kleding, dit toneelbeeld, deze enscenering? Waarom deze toneeltrucs? Waarom
staat, zit, ligt een acteur juist op dat moment op die plaats van het toneel? Waarom
draagt de ene speler een masker en de andere niet? Waarom
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speelt de een overdreven gestyleerd en heeft de ander een vaag-realistiche speelstijl?
Soms lijkt het circus, soms cabaret, soms liturgie. En waarom niet, als het maar
ergens om is, als zodanig herkenbaar en meer dan een ijdele etalering van
toneelkunnen en -kennen.
Verward, geirriteerd, opgelucht en barstens vol warrige gedachten verlaten wij
om 23.45 uur het theater en drinken nog wat in Americain, waar wij om 24.30 u. als
wij het café verlaten in een wat ingewikkelde schermutseling komen met John
Kraaykamp over wie het eerst de deur uit zal gaan. Hij ziet er bleek en afgemat uit.
Of verbeeld ik mij dat maar? Zag ik Lear in het theater en Kraaykamp in Americain
of was het precies andersom of was het allemaal onzin en hoogtijd om naar bed te
gaan?

De volgende dag
De volgende dag, nog steeds nadenkend over wat ik met dit alles moet - ik zou niet
kunnen en durven ontkennen dat het spel mij iets gedaan heeft - begin ik te lezen in
het programmaboekje. Waarom niet eerder? Er was nauwelijks tijd en aandacht voor
en toneel moet niet gaan spreken, vind ik, dank zij de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Ik las het programmaboekje en vooral de verantwoording van de speelwijze door
de regisseurs. Ik denk dat mij daardoor langzamerhand een licht is opgegaan. Ik heb
het gevoel dat ik steeds meer begin te ontdekken wat er bij al het boeiende niet goed
was aan het geheel. De regisseurs beschrijven het spel als een ritueel, waarbij door
perfecte, bijna ontmenselijkte nauwkeurigheid van spreken en handelen de mens
probeert de té grote complexiteit van de werkelijkheid in zijn greep te krijgen, een
proces waarin hij steeds meer gaat samen vallen met die complexiteit, die complexiteit
zelf wordt en daarin, boven zichzelf uitstijgend zichzelf vindt. De mens wordt dan
een vreemde voor zichzelf, valt niet meer samen met wat hij is of wel, maar dan is
wat hij is, de complexiteit van de werkelijkheid zelf. Hij handelt niet meer maar
wordt gehandeld; hij spreekt niet meer maar woorden ontvallen hem, slepen hem
mee naar de diepste afgrond van wat hij was of naar de hoogste toppen van wat hij
zal zijn. Maar steeds is er sprake van uittreden of liever nog losgescheurd worden
uit zichzelf. De mens ontdaan van wat hem tot deze mens maakt en bekleed met dat
waardoor hij deel is van de mensheid. Zich doodlachen of lachend doodgaan. De
vluchteling, het oorlogsslachtoffer. Maar ook de soldaat, de kampbeul, de psychopaat,
de nar, de priester, de tovenaar. En hoe ongrijpbaarder de werkelijkheid wordt, hoe
perfecter en gecompliceerder de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

554
rituelen verlopen en moeten verlopen, willen ze uitwerken wat ze bedoelen. In plaats
van identificatie ontstaat perfecte vervreemding, die tot zijn uiterste wordt gevoerd
en daarin opnieuw identificatie wordt, maar dan op een heel ander en onvermoed
niveau. In plaats van een psychologische verenging krijgt de mens een kosmische
verbreding. Ieder mens wordt een element, een deelmoment in het fantastische tafereel
dat de mensheid is en alleen dan is hij wat hij moet zijn. Het kan niet voor niets zijn
dat Karge en Langhoff verwijzen naar de schilderijen van Hieronymus Bosch en
Pieter Breughel en sommige toneelfiguren in hun vreemde uitmonstering zijn direct
uit deze wereld op de bühne gestapt.
De wereld van Lear en Gloucester en al degene, die hen omringen, is geen wereld
die historisch herkenbaar of psychologisch analyseerbaar is. Het is de wereld van
toen en nu en altijd. Het is een bewuste en nog veel meer een onbewuste wereld. Het
is de wereld van ons, van mij, van iedereen. De wereld van oorlog en vrede, macht
en onmacht, trouw en ontrouw, natuurgeweld en oorlogsmachinerie, erotiek en
sadisme, domheid en intelligentie. Niets is onmogelijk, niets ondenkbaar, niets
ondoenbaar en alles wat gedaan en gedacht wordt is niets: een dans op het graf. De
dans is vastgelegd en voorgeschreven en des te meer, naarmate het graf zich verder
en onafwendbaar opent. Wij vieren Karnaval in de kerncentrale. De wereld, een door
kernenergie voortgedreven Titanic.
Zoiets hebben Karge en Langhoff willen zeggen en ik denk dat zij daarmee
Shakespeare geen onrecht doen, integendeel. Vraag wordt of zij de toneelmiddelen
en de acteurs hebben gevonden om deze wereld op het toneel waar te maken. ‘De
middelen’ en ik citeer nu hun eigen woorden, ‘voor een dergelijk ritueel op het toneel
zijn de middelen van de oorsprong van het theater, de middelen van het kijkspel, de
jaarmarkt, het circus. De plek in de kunst waarin de mens nog één is met zichzelf,
wezen en machine die dat wezen beweegt, offer en dader, uitvoerder van operaties
aan het eigen lichaam, kenner van zichzelf en kenner van de toeschouwer. Een
waakzame, op alle gevaar bedachte, met het ergste rekening houdende jongleur, die
leeft van de schijnbare moeiteloosheid van zijn werk. De koorddanser speelt op het
koord zijn leven, en wij bewonderen hem omdat wij zijn mogelijke doodsmak in de
diepte voor ogen hebben. Wat hij ons laat zien, is een gracieuze dans in de lucht, wat
wij voelen en zien is de dood en de angst’.
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Toneel als ritueel
Hoe gracieuzer en lichtvoetiger de dans, hoe hoger en slapper het koord, hoe groter
de achteloosheid en lichtzinnigheid waarmee wordt gespeeld, des te desastreuzer de
klap als het fout gaat, des te groter onze bewondering en des te erger de tot extase
groeiende spanning. Hoogte en diepte, lengte en breedte raken elkaar, bijna. Het
onbereikbare lijkt bereikt, het gedroomde werkelijkheid geworden, illusie realiteit,
eeuwigheid in de tijd gerealiseerd. Zoiets... maar zelfs als de acteurs dit op het toneel
en met toneelmiddelen hadden kunnen waar maken dan nog zou de vergelijking pas
op gaan als de acteur als acteur voelbaar en zichtbaar te pletter zou kunnen vallen
net als de koorddanser. Spelen op de grens van niet meer kunnen spelen. Toneel als
een beangstigende grensvervaging, tussen de werkelijkheid en de gespeelde
werkelijkheid.
Toneelmiddelen zijn dan geen toneeltrucs, ontleend aan allerlei soorten rituelen
en met de kenmerken het ritueel eigen, maar toneel wordt dan zelf ritueel en de acteur
de uitvoerder ervan. De priester, de magiër of hoe je het maar noemen wilt, die met
ons en voor ons in de uitvoering van de rituelen probeert de niet meer te grijpen
werkelijkheid te beheersen in de voortdurende spanning heerser en beheerste te zijn,
offeraar en offerande, wezen en machine die dat wezen beweegt. Dit toneel zou dan
niet alleen werken met de middelen van het circus en het kijkspel, maar kijkspel
worden zoals heksenverbrandingen en openbare executies dat waren en nog zijn;
religieuse rituelen waarin volkeren, gemeenschappen, machten proberen zichzelf
staande te houden en niet kapot te gaan aan de eigen ondragelijke werkelijkheid.
Toneel, en zeker toneel zoals King Lear, zou zoiets kunnen zijn en juist daarin
uitdrukking en verwoording van onze gemeenschappelijke bestaansangst. De acteur
wordt dan met de hem eigen middelen representant, voorganger; komt door juist
deze middelen buiten en boven de toeschouwer te staan en toch er midden tussen.
Hij draagt een masker om meer te worden dan zichzelf, om te worden wat wij als
toeschouwers zijn. Maar tegelijk is deze maskering de grote ontmaskering van de
toeschouwer èn de acteur. Balancerend op deze grens van schijn en werkelijkheid is
hij inderdaad de adembenemende jongleur, moeiteloos en berekend manoeuvrerend
boven de afgrond van ons en zichzelf. Wij kijken toe en wachten, ademloos. Hij zal
niet vallen, maar het kan. Wij zouden radeloos zijn als het gebeurde. Er zal niet meer
zijn dan de wanhopige mens die wij allen zijn, en wij hadden hem juist ingehuurd
om onze wanhoop vorm te geven en daarin te overstijgen, al is het dan maar voor
een paar uur.
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Dat is theater en vooral het theater van Shakespeare. Koningen zijn narren, blinden
zien en zienden zijn blind. Gekken zijn wijs en zij die wijs zouden moeten zijn, zijn
gek. De schijn is werkelijkheid en de werkelijkheid schijn. En het trekken van
duidelijke scheidingen waartoe wij ons steeds weer laten verleiden is het einde van
het leven, van de mens, het einde ook van het theater.
Soms leken de acteurs iets van dit alles waar te maken. Maar te vaak zijn zij blijven
steken in het loutere theatereffect en de onmacht het grondpatroon van onze
gemeenschappelijke waanzin zo vorm te geven dat het aanwezig komt in strak
gestyleerde, herkenbare en herhaalbare symbolische handelingen en woorden.

Ritueel en tekst
Binnen deze theatervorm heeft de tekst, die zo verschrikkelijk aanwezig was in een
nieuwe integrale vertaling, een heel eigen plaats en hij vraagt een heel eigen
behandeling. De tekst zou bijna een zelfstandige rol moeten gaan spelen, een eigen
ritueel moeten worden door en over de handeling heen, voortdurend de handeling
nieuwe diepte gevend, terwijl het rituele handelen op zijn beurt de tekst steeds weer
onvermoede dimensies geeft. Tekst en handeling roepen elkaar op, vullen elkaar aan,
maar zijn soms ook, op zijn minst ogenschijnlijk, met elkaar in tegenspraak. Zo krijgt
soms een eigenzinnige tekst door de handeling zijn diepste zin en een absoluut zinloze
handeling wordt door de tekst boven alle zin verheven. Wat wij zeggen, zijn we niet
en wat we zijn, zeggen we niet of toch wel. ‘Words, words, words...’. Rituele taal is
evenzeer als rituele handeling een poging om in eindeloze herhaling van perfect
geplaatste woorden en beelden datgene uit te zeggen wat uiteindelijk niet te zeggen
valt. Spreken wordt dan misschien wel reciteren, zingen... De meeste spelers konden
niet overweg met hun tekst. Het ging van onverstaanbaar schreeuwen over ouderwetse
pathetiek en goedkoop realisme tot nauwelijks meer te volgen underacting. Maar je
zal het ook allemaal maar te doen krijgen.

Ritueel en publiek
Zou in een uitvoering als deze het publiek echt publiek, toeschouwer moeten blijven?
Het kan. Kijken kan een intense vorm van deelname zijn en het passief genieten een
ritueel op zich. Kijken zoals ik mij voorstel dat men keek naar een publieke
terechtstelling, extatisch onbewogen; mee voltrekken zonder een hand te hoeven
uitsteken of vuil te maken. De
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acteurs worden zo zelf weer slachtoffers van het publiek. De offeraar wordt offerande,
de beweger bewogene, de schepper schepsel. Maar het kan ook anders en onvergetelijk
blijft in mijn herinnering de wijze waarop met het publiek werd gespeeld in ‘De
Trojaanse vrouwen’ door La Mama New York, enkele jaren geleden in Rotterdam.
Door allerlei charges van de acteurs werd het publiek in het spel betrokken, zelfs
zozeer dat op een gegeven moment het hele publiek het toneel werd opgejaagd, waar
het spel, nu van acteurs én publiek, zich afspeelde tussen de schijnwerper-stellages
en decortouwen in de toneelruimte en de toneeltoren.

Op weg naar...
Bij alle bezwaren die ik heb, bij alle moeilijkheden die ik zie en gezien heb, is de
kritiek die mij het meeste aansprak, die van A. Koolhaas in V.N. onder de kop: ‘King
Lear een ongemeen interessante gebeurtenis.’ Dat was het. Het heeft mij bezig
gehouden en houdt mij nog steeds bezig. Maar mogelijk ben ik wel een bijzondere
kijker. Er is teveel denkwerk, teveel achtergrond voor nodig om deze toneelprestatie
op zijn waarde te schatten. Toneel zou het toch allereerst moeten hebben van zijn
directe werking, hier en nu. En dat moet worden uitgeprobeerd. Daaraan moet worden
geschaafd en gewerkt. Helaas is dat bij voortdurende produktie-dwang voor een
gezelschap nauwelijks mogelijk. Eind december heeft men mij meegedeeld, is het
afgelopen met Lear. Te gek eigenlijk voor zo'n experiment.
In verschillende interviews met Kraaykamp, waarin vooral doorklinkt dat de critici
hem niet klein krijgen, laat Co van Leeuwen hem zeggen: ‘Ik ben op weg naar Lear
en ik zal hem vinden...’ Ik denk dat het een lange en moeizame weg is voor hem en
voor alle spelers en zij zullen waarschijnlijk nauwelijks tijd hebben de weg volledig
af te leggen, als dat al zou kunnen. Voor alle spelers, inderdaad, want om allerlei
redenen die weinig met het stuk te maken hebben en veel met een bepaalde opvatting
van het stuk, heeft Kraaykamp erg veel aandacht gekregen in de pers. Het eigene
echter van deze Lear-interpretatie is juist dat het niet gaat om de hoofdrol, om Lear
alleen. Lear is slechts een van de vele koningen, narren, potsenmakers of, om met
Kraaykamp te spreken, ‘oliebollen’, die deze wereld bevolken en er zo'n weergaloos
boeiende troep van maken.
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Forum
Voetbalgeweld als juridisch probleem
Er gaan steeds meer stemmen op die stellen dat het geweld op en rond het voetbalveld
door de strafrechter moet worden behandeld. Het is niet de bedoeling om hier op
deze eis een definitief antwoord te geven. De bedoeling is wel om aan de hand van
een aantal principiële theoretische gronden en een enkele praktische vraag een bijdrage
te leveren tot deze discussie.
Daarbij zal niet worden ingegaan op de vraag of er van de behandeling door de
strafrechter een grotere afschrikwekkende werking uitgaat. Van de afschrikwekkende
werking van de strafwet weten we eigenlijk niets af, omdat wij alleen gegevens
hebben over gepleegde misdrijven, die dan ook nog zijn opgehelderd en niets weten
over mensen die zich uit angst voor de strafwet hebben laten weerhouden iets te
doen.
Bij dit betoog is er verder van uitgegaan dat er een gemeenschap van voetballers
en supporters bestaat, die permanent binnen de staats(volks)gemeenschap aanwezig
is. Aangenomen wordt dan dat die gemeenschap ook bestaat buiten het in tijd en
ruimte omgrensde spel. Het is dus niet zo dat de groep telkens in een bepaalde ruimte
en tijd (stadionspelduur) opnieuw ontstaat en aan het eind zich weer oplost. Met
name door de competitie is er inderdaad een permanente groep ontstaan.
De vraag waar het dan om gaat, wordt deze: moet het voetbalgeweld worden
behandeld door de (staats)strafrechter of door de tuchtrechter (van de eigen
gemeenschap). Daarvoor moeten we kijken wat beide soorten rechters doen. In beide
gevallen gaat het in wezen om een verbanning uit een groep waardoor iemand zijn
vrijheid verliest. De veroordelende uitspraak van een rechter maakt dat men niet
meer, of nog slechts ten dele, mee kan doen, zoals men dat gewend was. Bij de door
de strafrechter opgelegde gevangenisstraf zal dat duidelijk zijn, maar ook als hij een
boete oplegt, wordt iemand in zijn mogelijkheden beperkt. Ook de straffen die de
tuchtrechter oplegt, zoals schrapping als lid of schorsing als lid, zijn op dit punt
duidelijk. Dat de tuchtrechter soms ook boete oplegt, is misschien niet helemaal
terecht, omdat daarbij de activiteit van de getroffene binnen de groep gelijk kan
blijven en de activiteit erbuiten verminderd kan worden. Maar boete, vermaan of
waarschuwing kenmerken het lid van de groep tegenover andere leden wel als een
uitzonderlijke.
Waarom gaat men nu als straf over op verbanning? Omdat de gestrafte iemand is
die het vertrouwen waarop de groep berust, heeft geschonden. Het bestaan van de
groep is immers afhankelijk van het feit dat alle leden erop vertrouwen dat een aantal,
al dan niet uitgesproken, regels in acht genomen worden. Men kan het ook zo zeggen
dat het door de straf manifest wordt gemaakt dat men zich buiten de vertrouwensrelatie
waarop de groep berust, heeft geplaatst. De consequentie hiervan is dat het absurd
is een straf te geven voor iets wat iedereen in de
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groep normaal vindt, dat wil zeggen voor iets wat iedereen in de groep verwacht.
De vraag, tuchtrecht of strafrecht is dus feitelijk de vraag of iemand die in een
deelverzameling niet te vertrouwen is, daarom ook niet te vertrouwen is in het grotere
geheel. Men kan de vraag ook nog iets anders stellen: moet men iemand die in een
bepaalde kring niet te vertrouwen is, ook uit een bredere omgeving bannen? (Moet
ik iemand die ik uit een supermarkt zet omdat hij daar steelt, ook uit mijn andere
winkels zetten?)
Om hierin inzicht te krijgen moet men een aantal verschillende feiten overwegen.
Kan men om te beginnen veronderstellen dat iemand begrijpt dat, wanneer hij het
vertrouwen bij een deelgroep heeft geschonden, hij ook uit de grotere groep wordt
gestoten? Een sprekend voorbeeld is de automobilist die telkens het vertrouwen in
het verkeer schendt door het begaan van ernstige verkeersovertredingen. Het is te
begrijpen dat men hem uit de gemeenschap van verkeersdeelnemers stoot, door zijn
rijbewijs af te nemen, maar moet men hem ook uit de staatsgemeenschap verbannen,
door hem in een gevangenis te stoppen?
Kan bovendien de staatsstrafrechter beoordelen of iemand het vertrouwen bij de
eigen groep zodanig heeft verloren dat hij daaruit verbannen moet worden? Daarvoor
is een grondige kennis van de structuur van die gemeenschap nodig. Weet hij wat er
in de groep van de leden verwacht wordt, kent hij de aard van de onderlinge
vertrouwensband? Weet hij precies welk gedrag daar wel en niet wordt geaccepteerd?
Men heeft zich er zelfs over beklaagd dat rechters niet-automobilisten rijbewijzen
onttrokken!
Een allesoverheersende vraag is of de omgeving het met de uitbanning eens is.
Als dat niet het geval is, dan zal de uitsluiting in wezen geen gevolg hebben. Men
moet er van de andere kant ook rekening mee houden dat de verbannene misschien
ooit weer terug zou mogen komen. Nu staat het vast dat een werkelijke terugkeer na
een strafrechtelijk vonnis uiterst moeilijk is. Wie ooit tot gevangenisstraf is
veroordeeld behoudt altijd het odium van een boef te zijn (vijfendertig jaar na de
oorlog wordt men door de jongste generatie zelfs wat vreemd aangekeken als men
zegt in '40-'45 in de gevangenis te hebben gezeten). Wat betreft de verbanning door
de tuchtrechter, is op dit punt voor zover mij bekend geen enkel onderzoek gedaan.
Wel zijn er gevallen bekend van advocaten die tot gevangenisstraf veroordeeld werden
en bovendien werden geschrapt als advocaat, maar later weer tot de orde werden
toegelaten. Zij hielden het gevangenisodium, maar werden binnen de advocatuur
door de leden daarvan met het daar gebruikelijke respect behandeld. Nu is een
belangrijk verschil tussen de staats- en tuchtrechter daarin gelegen dat de vonnissen
van de eerste door een veel beter apparaat uitgevoerd worden dan bij de laatsten,
namelijk door het openbaar ministerie. Er is vaak heel weinig aan te doen, indien de
door de tuchtrechter verbannene terugsluipt. Vooral niet als een deel van de groep
zijn gedrag als normaal beschouwt. Bij voetbal wordt de machteloosheid van het
uitvoerende apparaat nog beklemtoont, doordat er alleen indirecte maatregelen tegen
de ook bij de gemeenschap behorende supporters mogelijk zijn (wedstrijd zonder
publiek). Bij artsen, advocaten en accountants is de toestand iets anders. Wie ondanks
schrapping of schorsing zich toch, voorzover mogelijk, zodanig blijft noemen of zich
zo blijft gedragen, is strafbaar voor de strafrechter. De reden daarvoor is echter dat
zij zich in de grote groep ten onrechte hebben voorgedaan als leden van de deelgroep
en zich dus ook in die groep onbetrouwbaar getoond hebben. Bij het voetbal bestaat
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een dergelijke reden niet. Er is echter nog een ander argument. Niet alleen het
vertrouwen van de leden van een groep in elkaar mag niet beschaamd worden, maar
de
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groep als zodanig mag ook rekenen op de bescherming door de grotere groep waartoe
ze behoort. Men moet erop kunnen vertrouwen dat niet-leden van de deelgroep zich
niet in de deelgroep indringen. Als iemand door zijn onbetrouwbaar gedrag uit de
vriendschapsband van de sportlieden stapt, dan moet hij daar ook buiten blijven. Hij
is een vreemde geworden, die niet meer binnen mag sluipen. De sportvrienden, als
totaliteit binnen de staatsgemeenschap, moeten daarop kunnen vertrouwen en de
staatsgemeenschap moet hen dat garanderen.
Een voorlopige conclusie is, dat de macht van de tuchtrechter vooral ten aanzien
van de supporters zal moeten worden uitgebreid. Daarvoor zal men ook moeten weten
wie daartoe horen. De controle daarop zal technisch heel wat moeilijker zijn dan bij
de gemeenschap van roulettespelers, maar toch van dezelfde grondbeginselen moeten
uitgaan. Naast de versterking van die macht zal dan strafrechtelijke repressie moeten
komen, voor het geval dat de bepalingen van de tuchtrechter in de wind geslagen
worden.
C.J. Boschheurne
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Het jaar van de Apocalypsen
Waar de in onze dagen sterk toegenomen aandacht voor de Apocalyps van Johannes
precies vandaan komt, is moeilijk te zeggen1. Opeens was er in een korte spanne tijds
een enorme belangstelling voor dit ont-hullende geschrift. De actualiteit van het
onderwerp blijkt bijvoorbeeld uit de 30e Bijbelse Studiedagen te Leuven (28-29-30
augustus 1979) die geheel gewijd waren aan het Boek der Openbaring en de
apocalyptiek in het Nieuwe Testament. Was het toeval dat ongeveer terzelfder tijd
zowel via de televisie2 als via de radio3 uitvoerig werd stilgestaan bij de Apocalyps
van Johannes? En een vluchtige blik in de etalage van de boekwinkel tijdens de
herfstmaanden van 1979 maakt het plaatje compleet: een indrukwekkende stapel
boeken over dat laatste geschrift van het Nieuwe Testament.

Een populair geschrift?
Het boek dat wij kennen als de Openbaring van Johannes is, zelfs wanneer eindelijk
het pleit beslecht is en het ten lange leste in de rij van canonieke geschriften is
opgenomen, alle eeuwen door met argwaan tegemoet getreden. In het Fragmentum
Muratori4, een opsomming mét commentaar aangaande de nieuwtestamentische
boeken die omstreeks 200 na Chr. in Rome werden gelezen, treffen we bij de
Apocalyps van Johannes - die in één adem genoemd wordt met de Apocalyps van
Petrus! - de volgende opmerking aan: ‘Sommigen van ons wensen niet dat ze in de
verzamelde gemeente worden voorgelezen’. Die scepsis blijft bestaan. Van Maarten
Luther is bekend dat hij voor dit geschrift niet warm kon lopen (‘Mijn geest kan zich
in dit boek niet vinden’); slechts twee van de ruim tweeduizend preken die hij in zijn
leven heeft gehouden, gaan over het laatste bijbelboek5. En ook een eminent theoloog
als Karl Barth schrijft in 1959 in een van zijn brieven: ‘Als ik alleen maar méér met
de Apocalyps wist aan te vangen’.6
Het is dus opmerkelijk én verheugend tegelijk dat verscheidene auteurs in hetzelfde
jaar hun leeservaring met dit apocalyptisch geschrift aan het papier hebben
toevertrouwd. Enkele van hen stellen we nu wat nader aan u voor.

1

2
3

4

5
6

Men kan hoogstens gissen of het iets te maken heeft met de verslechterende economische
situatie sedert 1973, met het spookbeeld dat kernenergie heet of met de fantasieën die de
voort-durende bewapeningswedloop met zich brengt.
o.a. door Guus van Hemert en Ton van der Stap.
Een serie lezingen van Dr. C. Rijnsdorp, de auteur van het boek Gefascineerd door het laatste
bijbelboek. Poging tot een ‘muzische’ benadering (serie Oekumene, jrg. 6, nr 3), Bosch &
Keuning, Baarn 1975, 109 pp.
Genoemd naar de ontdekker Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) die in 1740 in de
Bibliotheca Ambrosiana een palimpsest (Cod. Ambr. J 101 sup.) vond met deze belangrijke
canonlijst. De brief aan de Hebreeën en de brieven van Jacobus en Petrus ontbreken in deze
Canon Muratori.
Uitgerekend op het Boek van de Openbaring heeft Johannes Calvijn geen commentaar
geschreven!
Eberhard Busch, Karl Barth, Nijkerk, 1978, p. 396.
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Jochanans pamflet
Het zal vriend noch vijand verbazen, dat de K.H. Kroon bij voorkeur de naam
Jochanan gebruikt wanneer hij spreekt over de schrijver van het Boek der Openbaring:
‘De ziener Johannes was een jood; daarom geven we er de voorkeur aan hem Jochanan
te noemen’. Ook de erop volgende zinnen laten aan duidelijkheid niets te wensen
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over: ‘Dan was hij dus een christenjood. Daaronder hebben we echter iets anders te
verstaan dan er vandaag de dag van gemaakt wordt. Jochanan is niet een jood, die
geacht wordt zijn geschiedenis, zijn verbondenheid met het jodendom verloochend
te hebben, althans verbroken te hebben, omdat hij naar een “ander geloof” is
“overgegaan”. Jochanan zit niet op twee stoelen; “hij is voluit jood”. Zijn gehele
boek is gedrenkt in woorden en beelden, in herinneringen en gezichten van Tenach.
Als zo een man van de stammen der kinderen Israëls spreekt, dan moeten wij dat uit
Tenach verstaan, anders begrijpen we hem niet’7. Deze Jochanan was goed thuis in
wat wij het Oude Testament noemen. Hij had - naar het zich laat aanzien - de
profetieën van Ezechiël gelezen, verslonden misschien wel (Apoc. 9:9-11), en in zijn
tijd mocht men deze profeet alléén openrollen en lezen na uitdrukkelijke toestemming
van de rabbijn(en). Dominee Kroon heeft gekozen voor een zgn. zeitgeschichtliche
uitleg: ‘Jochanans visioenen weerspiegelen zijn eigen tijd en pas als wij de zin ervan
in die tijd hebben gevonden, gaan ze ons wat zeggen’ (p. 11). Die eigen tijd van
Johannes is die van het Romeinse keizerrijk, toen in heel het gebied van India tot
aan de westkust van Afrika en van Noord-Afrika tot in Noord-Germanië de pax
romana, de met geweld opgelegde vrede heerste. ‘In zijn hoofdteneur is de Apokalyps
gericht tegen het toenmalige Rome...’ (p. 84), meer in het bijzonder tegen de
vergoddelijking van de keizer. We hebben dus te doen met illegale verzetsliteratuur,
met een pamflet waarin het - en keer op keer brengt Kroon dat naar voren - gaat ‘om
de bemoedigende, de vertroostende, de opwekkende, appellerende inhoud’ (p. 6).
De Apocalyps is dus een pastoraal boek, niet het pamflet van een paniekzaaier, maar
van een schrijver die wakker ligt over de wereld van toen. Hij wil standhouden in
alle vrees en angst, maar niet panisch wegvluchten. Hij wil zijn mensen leren de
angst en de vrees te doorstaan en daarvoor gebruikt de apocalyptische literatuur bij
voorkeur het woord hypomonè (volharding).

Hoelang nog?
Met deze boektitel8 verwoordt F. Cromphout de karakteristieke vraag die in de meeste
apocalyptische geschriften de aanhef vormen tot de ontvouwing van Gods plan. De
Apocalyps wil - aldus de auteur - een visie geven op de zin van het wereldgebeuren.
‘Ze spreekt een aspect uit van het christelijk bestaan dat ook vandaag geldig blijft:
de kritiek op de machten die zich als goddelijk opwerpen’ (p. 100).
Op heel wat punten zijn Cromphout en Kroon het met elkaar eens. Ze wijzen
bijvoorbeeld dezelfde opbouw aan (Apoc. 1-3; 4-11; 12-20) al leggen ze naar mijn
mening de inhoudelijke accenten heel anders. Voor Kroon gaat Apoc. 4-11 over het
land Israël en wordt er gezinspeeld op bepaalde gebeurtenissen daar, vooral in de
Joodse oorlog. In hoofdstuk 11 gaat het om de verwoesting van Jeruzalem’9.
Cromphout schrijft dat Apoc. 4-11 rijk is ‘aan allerlei gebeurtenissen, maar het bevat
nog geen eigenlijke dramatiek, actie en reactie, conflict’ (p. 35). Volgens deze auteur
7
8
9

K.H. Kroon, Openbaring I-II (Verklaring van een bijbelgedeelte) Kok, Kampen, z.j. (= 1979),
93 pp. f 13,50.
F. Cromphout, Hoelang nog? Een pad door de apokalyps. Vlaamse Bijbelstichting - Uitgeverij
Acco, Leuven 1979, 156 pp., f 14,50.
K.H. Kroon, a.w., p. 9 (cursivering in het citaat van mij, PCB).
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vormt het tweede deel van de Openbaring (hoofdstuk 12-20) het dramatisch
hoogtepunt van het boek: ‘In nauwelijks versluierde beelden wordt gezinspeeld op
een concreet gebeuren in de geschiedenis: het dodelijk con-
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flict tussen de Romeinse keizercultus en de christelijke geloofsbelijdenis’ (p. 73).
Gelezen tegen deze achtergrond krijgen inderdaad alle belijdenissen en liturgische
acclamaties een dubbele bodem; het zijn zonder uitzondering formules die zonder
mankeren ook tot de keizer gescandeerd zouden kunnen worden. In het Boek der
Openbaring worden deze keizerlijke hoogheidstitels echter op het Lam overgedragen
en aldus wordt de Apocalyps op en top verzetsliteratuur.
Waarom ds Kroon vanaf de eerste pagina's van zijn boekje de historische betekenis
(‘Zeitgeschichte’) benadrukt en Cromphout dit met name in het tweede deel van de
Apocalyps (12-20) signaleert, hangt mijns inziens samen met een volgend aspect,
dat in beide boekjes wordt besproken, maar op een totaal verschillende wijze wordt
uitgelegd. Beide auteurs houden niet op - en terecht - te benadrukken dat de Apocalyps
van Johannes een uitgesproken pastoraal geschrift is, maar in de ontvouwing van
deze zienswijze lopen ze zichtbaar uiteen. Bij monde van G.H. ter Schegget, de
schrijver van het ‘Inleidend woord’, gaat Kroon ervan uit ‘dat de Openbaring van
Johannes niet zozeer bedoeld is om voorgelezen te worden in de reguliere samenkomst
van de gemeente... maar veeleer als geheime lektuur, juist waar de gemeente bijna
niet meer of zelfs helemaal niet meer kan en mag samenkomen’. In dit concept kan
Jochanan ‘alleen maar terugdenken aan de samenkomsten op de dag van de Heer,
aan de vreugdevolle broodbrekingen van de Messiaanse broederschap’ (p. 5).
Cromphout zegt mijns inziens het tegendeel: in Apoc. 1-3 ‘wordt de geestelijke
ruimte afgelijnd waarbinnen wij het hele daarna volgende schouwspel moeten situeren.
Het is de liturgische ruimte die tot stand komt door de samenkomst van de gemeente
op de Dag des Heren’ (p. 11). En even verder: ‘De Apokalyps is een kerkboek. Een
boek om voor te lezen voor de vergaderde gemeente’ (p. 15)10.

De zeven gemeenten
Bij hun analyse van de brieven aan de zeven ekklesiai in Klein-Azië (Apoc. 2-3)
komt hun stellingname heel duidelijk naar boven. Nadat Cromphout heeft laten zien
dat de zeven brieven alle precies dezelfde parallelle structuur vertonen en identiek
vocabulair bezigen11, doet hij verder niets met de zeven bij name genoemde ekklesiai.
Voor hem gaat het niet om die namen (dat is ‘inkleding’, p. 32), maar kennelijk alleen
om dat getal zeven: ‘dus kunnen we onbevangen in deze zeven kerken de Kerk zien,
de geloofsgemeenschap van alle tijden’ (p. 34)12. Kroon toont daarentegen zeer
duidelijk aan dat er wel degelijk historische argumenten bestaan om juist deze zeven
steden naar voren te halen. Overigens kan het door Cromphout naar voren geschoven
argument, dat het in de zeven brieven om literaire fictie gaat, in de benaderingswijze
van Kroon volledig staande worden gehouden!
10

11
12

Hier heeft het apocalyptisch virus kennelijk toegeslagen, want beide auteurs spreken zeer
verhullend. Bij Kroon gaat het mijns inziens om de gemeenten van toen, bij Cromphout is
het zeer onduidelijk of het gaat om de toenmalige samenkomsten of over de hedendaagse of
over beide.
‘en dus niet in de richting van “echte” brieven wijzen’?! (p. 33)
Er schuilt een gevaar in dit tijd-loze denken, dat ik meermalen in Cromphouts boek ontmoet,
bijvoorbeeld in een uitlating als: ‘Maar in wezen staat de hier gebrachte boodschap boven
de tijd - juister: ze staat in alle tijden’ (p. 34).
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Heel voorzichtig zou men kunnen zeggen dat Cromphout via zijn analyse van de
taalstructuur van de tekst, middels zijn goed geslaagde ‘muzische’ interpretatie net
iets te snel doorschiet naar de actuele betekenis van de tekst, terwijl de benadering
van Kroon ons laat zien dat het Boek van de Openbaring weliswaar parabel is, maar
één met
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wortels in de historische werkelijkheid van toen13.

Psycho-analytische benadering
Eind oktober 1979 publiceerde dr Gilles Quispel, hoogleraar te Utrecht in de
geschiedenis van de vroege kerk Het geheime boek der Openbaring14. Naar zijn
zeggen is de Apocalyps van Johannes vele eeuwen lang door Kerk en wetenschap
verkeerd uitgelegd en kon daarom door dwepers en fanaten als legitimatie voor hun
optreden gebruikt worden (Duizendjarig Rijk; Koninkrijk van Sion). De hoogleraar
is van mening dat het wezen van dit geïnspireerde geschrift in de (middeleeuwse)
beeldende kunst veel beter bewaard is gebleven dan in de schriftelijke uitleg die van
de bijbelwoorden werd gegeven. Daarom zijn er niet minder dan 400 afbeeldingen
in dit groot uitgevoerde boek opgenomen. Waarin wijkt de visie van dr Quispel nu
eigenlijk af van de meeste andere uitleggers? Hij beweert dat de Apocalyps het
verslag is van het individuatieproces van Johannes.
Deze term uit de psycho-analyse van Carl Gustav Jung (bij wie Quispel gestudeerd
heeft!) staat voor het verloop van de ontwikkeling tot een individuele persoonlijkheid,
de zelfwording. Het

13

14

Daarom ziet Kroon in de twee getuigen uit Apoc. 11:3-7 Mozes en Elia (p. 85), terwijl
Cromphout ze als Petrus en Paulus identificeert (p. 70), maar wél op de volgende bladzijde
opmerkt: ‘drieëneenhalf jaar. Precies even lang als, volgens Lucas 4,25 de door Elia
opgeroepen droogte geduurd heeft’ (p. 71)!
Prof. dr. G. Quispel, Het geheime boek der Openbaring, Uitgeverij W. Gaade bv, Amerongen,
1979, 192 pp. en 400 afbeeldingen, f 90,-. Aangezien de uitgever ons - ondanks herhaald
verzoek - het boek niet wilde toezenden, is gebruik gemaakt van enkele artikelen, o.a. de
uitvoerige beschrijving in Utrechts universiteitsblad van 9 november 1979, blz. 9 en de korte
aankondiging van Wim Henk Bakker in het Utrechts Nieuwsblad.
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eigenlijk nieuwe van zijn boek is dus dat de Apocalyps benaderd wordt als een spiegel
van het gemoedsleven van de schrijver Johannes; zijn persoonlijkheid wordt door
een reeks visioenen genezen van zijn verdeeldheid. De Openbaring is - aldus Quispel
- het verslag van de genezing van een gespleten persoonlijkheid.
In de psyche van Johannes heeft zich hetzelfde aan strijd afgespeeld als in de
wereld om hem heen. De Utrechtse hoogleraar reconstrueert dan ook die woelige
eerste eeuw na Chr. met speciale aandacht voor Efese, Jeruzalem en Rome, de stad
van Nero, die de belichaming is van alles wat de ziener van Patmos verfoeit:
keizercultus, staatsabsolutisme en wereldheerschappij van ongodisten. ‘Geen ander
dokument verwoordt zo indringend het besef dat de wereld voor een katastrofe staat
en beschrijft zo overtuigend de stralende toekomst die wacht na de laatste strijd’. En
wanneer je dat leest vraag je je af of Quispel niet langs een andere weg tot precies
dezelfde conclusie is gekomen als de auteurs wier publikaties wij hierboven aan u
hebben voorgesteld.

Iconografie van de Apocalyps
Als laatste - verreweg duurste - boek in onze stapel moet nog gewezen worden op
het magnifieke oeuvre dat Frits van der Meer, de emeritus-hoogleraar van Nijmegen
in de kunstgeschiedenis en de christelijke archeologie, het licht heeft doen zien en
dat allerwege met veel lof wordt omgeven. In dit tijdschrift is er een vrij uitvoerige
bespreking aan gewijd door Jo F. Du Bois15, die zelf bij de totstandkoming van deze
prachtuitgave betrokken is geweest. Alleen blijkt reeds een jaar na het verschijnen
dat de tweede zin uit die recensie niet meer geheel op waarheid berust: ‘Een grandioos
visioen dat in onze dagen maar matig belangstelling wekt en weinig lezers kent’.
Een aantal lezers zijn aan u voorgesteld en we hopen dat u zich in hun kring wilt
scharen. De Openbaring van Johannes is niet voor niets in de lijst van canonieke
geschriften opgenomen!
Tenslotte kan men zich afvragen of de meest geruchtmakende, duurste en langste
oorlogsfilm uit de filmgeschiedenis - die sedert 13 december 1979 in de Nederlandse
bioscopen draait - bij toeval de naam Apocalypse Now draagt. Met recht en reden
het jaar van de apocalypsen!
Panc Beentjes

Freuds werk in het Nederlands
Als men een boek van Sigmund Freud in Nederlandse vertaling in handen krijgt en
het is niet van de Wereldbibliotheek, dan vraagt dit extra aandacht. Er moet iets
15

Frits van der Meer, Apocalypse: visioenen uit de openbaring van Johannes in de kunst,
Mercatorfonds, Antwerpen, 1978, 386 pp. besproken door Jo F. Du Bois in Streven (Vlaamse
editie) 46e jrg, januari 1979, pp. 71-73.
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ontraadseld worden. Welke uitgever waagt zich op dit gladde ijs en wat is de
doelgroep?
Het eerste lid van de vraag is vlot te beantwoorden. Het gaat in dit geval om de
Uitgeverij Boom te Meppel, die als startdeeltje van een Nederlandse uitgave van
Freuds werk De kleine Hans* op de markt brengt. Een stevig gebonden boek dat qua
formaat makkelijk in de hand ligt, met zwarte kaft waarop in

*

Sigmund Freud: Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen (‘De kleine Hans’).
Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans. - Uitg. Boom, Meppel/Amsterdam, 1979,
pg. 190.
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gouden letters de naam Freud en op de rug zg I (= ziektegeschiedenis I). Maar voor
wie anders dan voor bibliofielen is dit fraaie bandje bedoeld?
Ik ben het boek weer gaan lezen. Heb de dialogen van Hans en zijn vader opnieuw
gevolgd en de daarbij te berde gebrachte overwegingen op mij af laten komen. Veel
sterker dan ruim twintig jaren geleden had ik de indruk dat de vader van Hans
bevooroordeeld was t.a.v. de achtergronden van de paardenfobie van zoonlief. Freud
stelt ons ten deze niet gerust door de mededeling dat de ouders van kleine Hans tot
zijn trouwste volgelingen behoren en al evenmin door verheugd te laten merken dat
de analyse van het bijdehandse jongetje hem bevestigt in wat hij al wist over de
ontstaanswijze van een fobie op die leeftijd. De ziektegeschiedenis, c.q. het verslag
van de behandeling (van Hans door zijn vader/huisarts), doet wat brokkelig aan: de
brokkeligheid van ruw materiaal. Het sprankelende van de vijfjarige Hans verfletst
enigszins in de ‘ouderwetse’ gezinssituatie. In de nabeschouwing echter gaat Freud
ontwapenend in op de eventuele ongerustheid van de lezer over de mogelijkheid van
‘Hineininterpretierungen’ en polijst hij alle oneffenheden van het theoretisch stramien
met daarbij de verrukkelijke sier van de herkenning van vertrouwd geworden patronen.
Destijds, bij de eerste lezing in een oude duitstalige uitgave - die ik nu nóg wel
eens koesterend opsla - viel het ietwat naïeve en leergetrouwe van Hans' vader me
niet op. Kwam dat door het oorspronkelijke taalgebruik van Freud in een daarbij
passend boekgewaad? Of is hier sprake van een vertekening door de tijd?
Want er is sinds het begin van de jaren vijftig veel gebeurd in de wereld der
psychoanalyse. Naast hen die de theorieën van Freud als een gesloten systeem
aanvaarden en enkele ideeën verder uitwerken, bestaan lieden die er het een en ander
uitpikken voor hun psycho-therapeutisch handelen en de rest, inclusief de man die
alles bedacht,
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met rust laten. Buitendien zijn er geleerden die zich kritisch opstellen t.a.v. bepaalde
psychoanalytische denkmodellen en de tanden zetten in Freud zelf. In deze laatste
categorie promineert de Gentse hoogleraar Dr. E. Verbeek met zijn knappe studies
‘Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud’ (1971) en ‘De man met de glazen hoed’
(1973).
Intussen gaat de psychoanalyse als wijze van behandeling gewoon door, orthodox
of ietwat versneden (‘on analytic lines’), in lang- of korterdurende vormen, ten gerieve
van de individuele patiënt of van probleem-mensen in enig groepsverband. Dat
psychoanalyse bij hulpverleners met psychotherapeutische aspiraties niet altijd de
hoogste ogen gooit, is niet verwonderlijk. De opleiding tot psychoanalyticus duurt
relatief lang, analytische behandelingen vergen doorgaans meer zittingen dan andere
methodische psychotherapieën, bovendien zijn er geen harde gegevens waaruit blijkt
dat de resultaten van psychoanalyse beter en definitiever zijn dan die van andersoortige
behandelingen of... van helemaal geen therapie. Over dit laatste facet schrijft Freud
iets in De kleine Hans wat ik hier graag weergeef.
Fobieën komen in de kinderjaren vaak voor. ‘Deze kinderen worden later
neurotisch, of zij blijven gezond. Hun fobieën worden in de kinderkamer het zwijgen
opgelegd, omdat ze niet voor behandeling vatbaar en ongetwijfeld zeer hinderlijk
zijn. In de loop van maanden of jaren verdwijnen ze dan geleidelijk en men krijgt
de indruk dat ze zijn genezen; maar welke psychische veranderingen het gevolg zijn
van een dergelijke genezing en welke veranderingen in het karakter daarmee gepaard
gaan, weet niemand.’ (p. 154). Freud stelt echter in de analyse van volwassen neurotici
wel vast dat hun neurosen aanknopen bij angsten uit de kindertijd!
Sigmund Freud bouwt - in de kritische nabeschouwing t.a.v. De kleine Hans - zijn
redeneringen heel voorzichtig op met ‘misschien’ en ‘waarschijnlijk’, hij gaat tastend
verder, verbanden leggend en betekenis verlenend. Voor mij bewonderenswaardig,
want hij is op zoek naar een rationele verklaring voor menselijke gedragingen die
aansluit bij het succes van analytische behandelingen. Er steekt iets waars in de vaak
herhaalde uitspraak - ook op het laatste internationale congres voor psychotherapie
(Amsterdam, augustus 1979) werd dit door velen weer gezegd - dat de persoonlijkheid
van de psychotherapeut in zijn relatie tot de hulpvrager meer doet dan de door hem
gebezigde behandelingsmethode (school, systeem, model). Stel voor dat de
psychoanalytische methode niets anders is dan één der frames waarmee de
therapeutische, c.q. overdrachtsrelatie wordt gehanteerd en waarbinnen - als frame
of reference - de roerselen van de patiënt bespreekbaar worden, dan verdient deze
methode toch ieders aandacht wegens de enorme hoeveelheid empirisch materiaal
en talloze studies die de inzichten van Freud bevestigen, corrigeren of aanvullen.
Waarmee ik tevens wil zeggen dat psychoanalyse m.i. niet zó maar een der frames
is.
Vanuit de veelheid van psychotherapeutische systemen in het oerwoud van de
humanistische psychologie wordt tegenwoordig opnieuw gereflecteerd op die
opvattingen van Freud welke de kritiek van twee generaties hebben doorstaan zonder
aan waarachtigheid te hebben ingeboet. In die herleefde interesse past de Nederlandse
editie van Freuds belangrijkste werken.
De vraag is gerechtvaardigd: wat heeft deze nieuwe uitgave vóór op de Gesammelte
Werke, de Studienausgabe of de Standard Edition? De Nederlandse taal? Misschien
ook, want de vertaling van De kleine Hans laat weinig te wensen over, terwijl de
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gemotiveerde lezer van vandaag nóg meer moeite zal hebben met het ingewikkelde
Duitse taalgebruik van de auteur dan de student van dertig jaar geleden. Een groter
voordeel is evenwel de unieke bibliografische afwerking, welke de Neder-
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landse uitgave zelfs begerenswaard maakt voor analytisch georiënteerden die een
oudere, Duitse of Engelse editie in de boekenkast hebben staan.
Nu de doelgroep is omlijnd nog een slotwoord over het eerste deeltje. De analyse
van de fobie van de vijfjarige Hans (1909) was voor Freud aanleiding om het door
hem gepostuleerde castratiecomplex nader uit te werken, terwijl ook zijn ideeën over
het Oedipus-complex aan duidelijkheid wonnen. Verder ontwikkelt Freud in deze
publikatie een nieuwe angsttheorie. In de inleiding tot het onderhavige boek vat A.
de Blécourt een en ander als volgt samen: ‘De formatie van de paardenfobie stelt
Freud in de gelegenheid een duidelijke uiteenzetting te geven van de verdringing,
de regressie (de castratie-idee wordt vervangen door de voorstelling van het bijtende
paard), de wending tegen de eigen persoon (de agressie tegen Hans' vader wordt
agressie van het paard tegen Hans zelf) en de projectie (de gevoelens van Hans voor
zijn vader worden in het paard geprojecteerd).’ zie p. 12.
Het kan geen toeval zijn dat redactie en adviseurs van de Nederlandse Freud-editie
juist met dit deeltje openden: met de kleine Hans zitten we midden in de rijping van
de kerngedachten van de psychoanalyse, terwijl deze ziektegeschiedenis bovendien
het vertrekpunt is van de kinderanalyse en daarmee van een der wortels van het
werkgebied van de medisch opvoedkundige bureaus.
J.J.C. Marlet
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Boekbespreking
Godsdienst
G. Cuppen, G. Huizer, P. Mesters, J. Van Nieuwenhove, Armen nemen
het woord, Latijns-Amerikanen over onrecht, bevrijding en geloof, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 190 pp., BF. 395,-.
Met Nicaragua en El Salvador staat Latijns-Amerika nog steeds in de actualiteit. De
strijd voor meer sociale rechtvaardigheid wordt alsmaar scherper, bloediger ook,
onafwendbaar. Welke plaats neemt de kerk in dit continentaal gebeuren in? Daarop
trachten de auteurs een antwoord te geven, vooral door het verzamelen en degelijk
inleiden van getuigenissen, documenten en reflexie. Na een beeld te hebben geschetst
van de reële situatie waarin de ‘campesinos’ leven (uitbuiting, ellende, verdrukking
en militair geweld) wordt uitgeweid over de eerste verwezenlijkingen: ontstaan en
groei van kerkelijke basisgemeenschappen en organisatie van arbeidersbewegingen,
en over de theologische bezinning (theologie van de bevrijding) zowel als over het
optreden van bisschoppen (Helder Camara, Proano, Romero) in naam van het volk.
Om inzicht te krijgen in het huidig Latijnsamerikaans gebeuren op sociaal, politiek
en kerkelijk vlak, is dit boekje een knappe inleiding.
J.F. Du Bois

John Ferguson, Encyclopedie van de mystiek en de mysterie-godsdiensten,
vertaling en bewerking Simon Vinkenoog, Het Wereldvenster, Baarn,
1979, 320 pp., fl. 75,-.
Boeken over mystiek liggen goed in de markt en de uitgevers hebben daar de laatste
jaren een fijne neus voor. Zo verscheen deze kleine en handige encyclopedie in een
Engelse uitgave met de titel: ‘An illustrated Encyclopaedia of Mysticism and the
Mystery Religions’. De auteur geeft aan de woorden ‘mystiek’ en ‘mysterie’ een
zeer ruime betekenis. Toch waagt hij zich niet op de glibberige gebieden van magie
en hekserij, noch op het gebied van de paranormale verschijnselen. Hij geeft feitelijke
informatie over de mysterie-erediensten van de oudheid, over astrologie en alchemie,
over Oosterse en Westerse mystiek en over de grote mystieke schrijvers uit alle
beschavingen van de mensheid. Het zal niemand verwonderen dat de algemene
kenmerken van de mystieke beleving meer aandacht krijgen dan het specifieke en
eigene van elke traditie en van elk groot mysticus. De beschrijvingen van algemene
begrippen als gebed, contemplatie, extase, vereniging, vergoddelijking e.a. zijn
bepaald zwak en éénzijdig. De grote mystieke schrijver Origenes komt niet eens ter
sprake, en evenmin zijn vertalers Hieronymus en Rufinus. Hadewijch, de roem van
onze Nederlandse letteren, wordt volgens middeleeuwse zeden naar het klooster
verwezen: zij wordt beschreven als priores van een premonstratenserklooster in het
Pruisische Meer! Zulke baarlijke onzin over een ons bekende figuur doet wel vragen
rijzen omtrent de betrouwbaarheid van de informatie over vreemde culturen. Maar
kom, globaal genomen, was de Engelse encyclopedie een nuttige handleiding voor
het ruime publiek van niet-ingewijden.
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Dit kan helaas niet worden gezegd van de Nederlandse vertaling, die nu door Het
Wereldvenster te koop wordt aangeboden. De lezer late zich niet misleiden door de
bekende naam van de vertaler en bewerker! Wat hier wordt geboden, is een
minderwaardig produkt: zowel uitgever als vertaler geven blijk
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van een uitzonderlijke minachting voor de vereerde klant en koper.
Enkele feiten om die aanklacht te staven. Maximus Confessor wordt in de
Nederlandse tekst Maximus de Biechtvader! Dionysius de Kartuizer heet Denys van
Ryckel. De werken van John(!) Scotus Erigena en van Richard van Sint Victor natuurlijk in het Latijn geschreven - worden geciteerd met een netjes gecursiveerde
Engelse titel. De preken van Bernardus op het Hooglied worden zedenpreken
genoemd. Blaise Pascal wordt voorgesteld met een (eigentijds?) fotografisch portret
(van een onbekende). ‘Contemplatio infusa’ een klassieke term van de mystieke
theologie, is nauwelijks te herkennen in de Nederlandse omschrijving ‘bezielde of
ingegeven contemplatie’. Op vele plaatsen werd de Engelse tekst verkeerd begrepen
of zeer slecht vertaald. Dit leidt tot onverstaanbare affirmaties, zoals: ‘Roemi is
betwistbaar de grootste mystieke dichter in enigerlei taal’. Of de slotzin over Jezus
van Nazareth: ‘De belofte van zijn voortdurende aanwezigheid wordt ruimschoots
geëvenaard’.
Uitgevers beseffen te weinig dat een goed vertaler niet alleen de vreemde taal
moet beheersen, maar dat hij ook voldoende vertrouwd moet zijn met het behandelde
onderwerp. De vertaler van dit boek was niet opgewassen tegen zijn taak.
P. Verdeyen

Drs. T.M. Gilhuis, ABC - '79/'80 van de Protestants-Christelijke
Onderwijsorganisaties, Kok, Kampen, 1979, 196 pp.
In het Honderdste jaar, Gedenkboek Stichting Unie ‘School en Evangelie’
1879-1979, Kok, Kampen, 1979, 260 pp.
Drs. T.M. Gilhuis, Pleidooi voor een school met de Bijbel, Kok, Kampen,
z.j. (= 1979), 80 pp., fl. 10,90.
W.E. Westerman, J.H. Meesters en C.A. de Leeuw, De Nieuwe Meester,
Kok, Kampen, 1979, 123 pp., fl. 15,90.
Dr. J. Verkuyl, Er zijn grenzen, Kok, Kampen, 1979, 51 pp.
Communisme en christelijk onderwijs (Reacties op het Cahier: Er zijn
grenzen), Bulletin, 8e jrg., nr. 2, november 1979, uit School en Evangelie,
Herengracht 366, Amsterdam, 51 pp., fl. 7,50.
Om niet geheel te verdwalen in de doolhof van protestants-christelijke
onderwijsorganisaties in Nederland (en hun afkortingen!) verschijnt voor de tweede
maal een gids (de eerste is van 1973), uitgegeven door de Unie ‘School en Evangelie’,
die in 1979 haar honderdjarig bestaan vierde met talrijke manifestaties en het
uitbrengen van een gedenkboek waarin het christelijk onderwijs in verleden, heden
en toekomst van alle kanten wordt belicht. Daarnaast is de Unie ook uitdrukkelijk
naar buiten getreden in een door T.M. Gilhuis geschreven Cahier, waarin hij een
pleidooi houdt voor een School met de Bijbel. Tegen de door Th.G. Bolleman in zijn
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proefschrift Levensbeschouwelijke opvoeding en indoctrinatie van het jonge kind
(Groningen, 1978), geuite beschuldigingen aan het adres van het bijzonder onderwijs
stelt Gilhuis dat ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking kiest voor bijzonder
onderwijs, om welke reden dan ook. Punt voor punt bespreekt Gilhuis de tegen het
confessionele onderwijs ingebracht bezwaren van o.a. Piet Grijs, Jan van Kilsdonk,
C. van Duin en Joop den Uyl. Erg veel verder lijkt de discussie mij niet te komen,
aangezien de klassieke loopgraven weer betrokken worden. Hoe de leerkracht in
basis- en voortgezet onderwijs op deze scholen er dient uit te zien is in weer een
àndere brochure van de Unie uiteengezet. De auteurs proberen vooral onder woorden
te brengen dàt het zin heeft (en waarom) trouw te blijven aan de zo typerende alinea
in advertenties: ‘sollicitanten dienen bewust voor het christelijk onderwijs te kiezen’.
Een leraar als Jan Dirk Pronk aan het Pieter Groen College te Katwijk - lid van de
CPN - past niet in dit beeld en wordt daarom ontslagen. Prof. J. Verkuyl heeft zich
de ergernis van nogal wat mensen op de hals gehaald door te schrijven dat dit ontslag
min of meer theologisch te rechtvaardigen valt. De reacties en ook zijn weerwoord
daarop zijn gebundeld, en lezen in elk geval prettiger dan het Cahier zelf.
P.B.
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Wegwijzer. Toelichting bij de Schriftlezingen voor de zondagen (C-cyclus),
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1979, 173 pp., fl. 15,-.
Wanneer je de ‘Verantwoording’ bij dit boekje leest, dringt zich de vraag op voor
wie het nu eigenlijk bestemd is. De auteur - lid van de pastorale werkgroep
Oost-Gelderland, waar ook het bekende preektijdschrift De Gewijde Rede wordt
samengesteld - begint wel met te zeggen dat het de lectoren een beter besef wil geven
van de door hen voorgelezen teksten, maar even verder lees ik: ‘Veel pastores willen
dat (toelichting of uitleg) best geven, als die uitleg maar bij de hand zou zijn...’ (p.
5), een toch wel beschamende constatering. Over de inhoud van het boekje ben ik
teleurgesteld, enerzijds vanwege de uiterst globale uitleg die er van de Schriftteksten
wordt gegeven, anderzijds door het totaal ontbreken van verwijsplaatsen in die uitleg.
Er komt geen zgn. dwarsdoorsnede tot stand, die laat zien dat een bepaalde tekst
door andere wordt gedragen of verduidelijkt. Bovendien is nergens ook maar een
woord te vinden over de opbouw van de betreffende tekst of een korte indicatie
gegeven van het groter geheel waarvan deze lezing deel uitmaakt.
Panc Beentjes

Alfons Weiser, Een wonder? Wat de Bijbel onder wonderen verstaat,
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1979, 156 pp., fl. 23,90.
Tussen de betekenis van het woord ‘wonder’ in het moderne taalgebruik en dat wat
in de Oudheid (en dus in de Bijbel) een wonder heet, bestaat een grote kloof. De
Bijbel noemt wonderen: opvallende gebeurtenissen die door gelovige mensen als
teken van Gods heilshandelen worden verstaan. De Bijbel stelt daarbij dus niet de
vraag of er natuurwetten doorbroken zijn. Wonderen in de Schrift verwijzen naar
iets, bewijzen doen ze niets. De wonderverhalen staan in verband met de verrijzenis
van Jezus de Messias: wie goed leest merkt zelfs dat elk wonderverhaal het geloof
in de verrezen Heer veronderstelt!
In een werkelijk uitstekend boek heeft Alfons Weiser deze problematiek
overzichtelijk én verantwoord beschreven. Hij toont aan dat de wonderverhalen van
het Nieuwe Testament dezelfde opbouw vertonen als de hellenistische
wonderverhalen. Die ‘heidense’ teksten over genezingen, demonenuitdrijvingen en
dodenopwekkingen worden in dit boek ook afgedrukt. De lezer kan dus zelf
vergelijken tussen die berichten en de evangeliën. Zo kan hij zien dat de jonge kerk
helemaal paste en sprak in het beel van de wereld rondom. Door goed te lezen - en
Weiser helpt daarbij - ziet men dat het geen verslagen zijn van letterlijk zoen-zo,
toen-en-toen plaatsgevonden gebeurtenissen, maar verhalen met een eigen
zeggingskracht, die ten volle serieus genomen dienen te worden. Wonderverhalen
spreken nog steeds en hebben ook nù een boodschap.
Naast het al even voortreffelijke ‘Lezen achter de woorden’ van Gerhard Lohfink
een warm aanbevolen boek.
Panc Beentjes
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Filosofie
Werner Fuld, Benjamin. Walter Benjamin zwischen den Stühlen, Hanser
Verlag, 1979, München, 323 pp.
Het is geen geschikt ogenblik om een W. Benjamin-biografie uit te brengen. Enerzijds
is de grote ‘rage’ rond het werk van de Duitse essayist ietwat verzwakt; anderzijds
(en meer doorslaggevende moeilijkheid) zijn vele van de archieven nog
ontoegankelijk. Bovendien is er rond de figuur van Benjamin een soort ‘conspiratie’,
die in hem een marxist wil zien of integendeel een metafysicus. De auteur van deze
biografie gaat af en toe scherp te keer tegen deze verschillende clans. Als hij iets
venijnigs t.o.v. de uitgevers van de verzamelde schriften kan schrijven, laat hij dit
niet. Ook de KPD krijgt er voortdurend van langs. Adorno daarentegen wordt nu
eens aangevallen, dan weer gespaard. Kortom er zijn heel wat passages
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die (nutteloos?) belast en verzwaard worden door dit gepolemiseer. Ten opzichte
van Benjamin zelf, heel eigenaardig, heeft Fuld een nogal neutrale houding; vaak
spreekt hij zich niet uit, kiest geen partij. ‘Linksburgerlijk’ noemt hij Benjamin, en
dat is waarschijnlijk ook de beste omschrijving. Een groot gedeelte van deze biografie
wordt in beslag genomen door situerende beschouwingen gewijd aan het werk; over
Benjamins levensloop verneemt de lezer bij wijlen slechts het hoogst nodige. Over
zijn vriendschappen, zijn amoureuze relaties, blijft Fuld (noodgedwongen) discreet.
Toch komt het mij voor dat de Duitse pers ten onrechte zo extreem streng is
opgetreden bij de beoordeling van deze biografie... alsof Fuld kwaad bloed zette,
omdat hij niet duidelijk genoeg is of, soms, al te doelgericht aanvalt. Het maakt deel
uit van de controverse rond Benjamin. Het is natuurlijk niet dé grote
Benjaminbiografie waar iedereen zit op te wachten, maar een heel bescheiden en
lezenswaardige poging in die richting.
Eric de Kuyper

Nelson Goodman, Ways of Worldmaking, The Harvester Press, Hassocks,
1978, 142 pp., £6,95.
Met een soort van spontane helderheid, die vaak lijkt op nonchalance, geeft deze
filosoof-logicus zijn opvattingen weer over ‘verleden’, werkelijkheid, waarheid,
feiten en dergelijke aanverwante problemen. Hij doet dit in van elkaar losstaande
hoofdstukjes (zeven in totaal), met als uiteindelijke bedoeling zo iets als fundamenten
voor een esthetica, of beter: wat kunst is, bloot te leggen. De stijl maakt dat deze
beschouwingen vaak nogal gecondenseerd overkomen; voor velen zal het ‘relativisme’
van Goodman tevens nogal drastisch lijken. Ook voor mij is niet alles even
overtuigend in dit kleine werkje: de passussen gewijd aan het probleem van de
‘werelden’, ‘feiten’ en ‘juistheid’ mogen dan al bekend zijn uit vorige werken, ze
zijn in hun resumerende en zakelijke bondigheid voorbeeldig. Daarentegen vind ik
de esthetische standpunten van Goodman heel wat minder overtuigend, voornamelijk
omdat de relativerende me-
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thode die hij in zijn logische stukken hanteert, hier doorgaans zoek raakt. Wanneer
hij het over kunst heeft (en dat viel reeds op in ‘Languages of Art’) is Goodman veel
strakker. De twee werelden in elkaar doen passen is blijkbaar één van zijn
hoofdbekommernissen aan het worden. Dat hij daarvoor nog niet de juiste invalshoek
gevonden heeft spreekt uit ‘Ways of Worldmaking’.
Eric de Kuyper

Literatuurwetenschap
Paul Claes, Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies, Acco, Leuven,
1979, 168 pp., BF 290,-.
Dit boekje valt uiteen in twee delen: een eerste stuk bestaat uit een theoretische
reflexie over verschillende structuralistische modellen, terwijl het tweede deel concrete
semiotische analyses omvat van diverse teksttypes, zowel literaire verhalen
(Herodotos, Bomans, Kafka, Poe, Robberechts), als manifestaties van andere
betekenissystemen (stripverhaal, embleem, gerechtszaak, voetbal). In het
methodologisch gedeelte valt de auteur de ondertussen bekend geworden Franse
verhaaltheorieën (hoofdzakelijk A.J. Greimas) aan op twee punten: vooreerst is er
het reductionisme (de tekst wordt herleid tot één lezing die dan in een zo eenzinnig
mogelijke metataal geformuleerd wordt), en ten tweede houden deze modellen geen
rekening met de sociaalculturele context waarin een discursus is ingebed. Tegenover
deze rigied-formele modellen stelt de auteur dan een ander type van semiologische
benadering, die hoofdzakelijk berust op de theorie van J. Kristeva en waarbij de tekst
gezien wordt als een betekenende praktijk, als produktiviteit, een polyfonische textuur
(weefsel) van verschillende sociale codes. Van hieruit ontwikkelt hij dan een
specifieke visie op de narrativiteit: een verhaal is hoofdzakelijk een middel tot
ideologievorming, waarbij op een versluierde wijze bepaalde waardehiërarchieën eigen aan de heersende klasse - opgedrongen, aangevallen of gerecupereerd worden.
Het beste staaltje van dergelijke ideologische ontmaskering vindt men in de analyses
van Herodotos' Koning Rampsinitos en de dief, en E.A. Poe's De gestolen brief. Het
is dan ook de verdienste van dit boekje om de complexe theorie van Kristeva, die op
het kruispunt van psychanalyse (Lacan) en Marxisme (Althusser) ligt, in een uiterst
helder en begrijpelijk taalgebruik te vatten en er tevens de operationaliteit van aan
te tonen. Wel was het wenselijk geweest om in het theoretisch gedeelte intertextueel
de bronnen wat meer in reliëf te zetten waaraan bepaalde principes werden ontleend,
dit om aan te tonen dat ook in het Nederlands taalgebied de laatste jaren intens aan
reflexie op de semiologie is gedaan. Wat de toepassingen betreft, mochten enkele
stukjes die teruggaan op vroegere publikaties en derhalve een ietwat verouderde
indruk geven (Bomans' Erik en gedeeltelijk Kafka's Voor de Wet) beter weggelaten
worden. Behalve deze enkele schoonheidsvlekjes blijft Het netwerk en de nevelvlek,
dank zij zijn logische opbouw en zijn synthetiserende kracht, een belangwekkende
bijdrage tot de ontwikkeling van een kritische tekstwetenschap.
Mark Adriaens
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Provinciaal Bestuur van Friesland/Fryske Akademy, Het Fries en Friesland
vandaag.
Het Provinciaal Bestuur van Friesland en de Fryske Akademy hebben samen een
keurige brochure uitgegeven over Het Fries, te verkrijgen in diverse talen. Even iets
meer daarover, meer speciaal over de Nederlandse versie, die gratis verkrijgbaar is
op aanvraag bij het Provinciaal Bestuur te Leeuwarden.
De brochure geeft allereerst en voornamelijk een overzicht van wat het Fries
betekent voor de inwoners van Friesland, hoe hun taal in de tong gebrand is en in
welke mate zij hun moedertaal nog gebruiken.
De taal wordt gesitueerd binnen de groep der westgermaanse talen en de
verwantschap met andere germaanse talen wordt op een eenvoudige manier
aangetoond. Ook een korte geschiedenis van het oud naar het
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nieuw Fries geeft een overzicht van de evolutie van de taal.
Belangrijk is de bijdrage over tweetaligheid, meer speciaal in Friesland, en de
status quaestionis: in verband met diverse parameters wordt aangegeven wie nog
Fries verstaat, spreekt (83%), leest (73%), schrijft, enz.
Zeer veel aandacht wordt in Friesland besteed aan de organisatie van het onderwijs
in en van het Fries, in kleuterschool, lagere school en naschoolse opleiding of
voortgezet onderricht. De AFUK (Algemiene Fryske UnderrjuchtKommisje) verzorgt
vooral kursussen voor de vorming buiten schoolverband en verschaft syllabi,
leermiddelen, opleiders en diploma's.
Het is ook niet oninteressant te vernemen in welke mate het Fries belangrijk is en
verder leeft buiten de Rijksgrenzen, zoals o.m. in de Verenigde Staten en Canada,
in Duitsland. Ook wordt de waarde en de dimensie van het Fries onderzocht in diverse
sociale domeinen, zoals daar zijn de handel en industrie, de culturele sector, de
massamedia (televisie, radio, lectuur, literatuur), wetenschap, bestuur en rechtsverkeer,
en dgl. meer. Aandacht wordt vooral besteed aan de Friese Beweging die allerlei
organisaties groepeert.
De taalplanning van deze Friese Beweging bestaat erin eerst en vooral het corpus
van de taal te beschermen en daarnaast dit corpus zo intens mogelijk te doen gebruiken
om het aldus actief te bewaren.
Deze volksgemeenschap die in het Koninkrijk der Nederlanden woont, aan de
Noordzee, met zowat een half miljoen mensen, spreekt een eeuwenoude taal en heeft
een even oude cultuur: ze moeten bewaard blijven en respect kunnen afdwingen
buiten Friesland: de publikatie van deze brochure draagt daar zeker toe bij.
Drs. Alex M.S. Vanneste

Literatuur
Pol Hoste, De veranderingen, Elsevier-Manteau, Brussel/Amsterdam,
1979, 94 pp., BF. 250.
Dit boek is een merkwaardig debuut wegens de geslaagde verbinding van een
experimentele stijl met een persoonlijke en sociale thematiek. Het is een tegelijk
vervreemdende en nuchter realistische weergave van een persoonlijkheidscrisis tegen
de achtergrond van de huidige maatschappelijke crisis met zijn fabriekssluitingen
en bezettingen, stakingen, betogingen, krantenfusies, uitbreiding van de
ordehandhaving, enz.
De vervreemding wordt o.m. bewerkt door de volledige afwezigheid van
eigennamen. Behalve de hoofdfiguur met de symbolische naam Achternet (achter
het net gevist?) komt er nog slechts één naam in voor, die van zijn werkgever
Vandecasteele, bij wie hij een tijdje als hulpmagazijnier gewerkt heeft. Verder is er
alleen het lidwoord dat de omgeving en de mensen nader bepaalt. Het gaat om de
stad met het station, de klinieken, de kathedraal, het slachthuis, de haven. En om de
conciërge, de vrouw, de verre kennissen van vroeger, de voorzitter, enz. Achternet,
een links revisionistisch kleinburgerlijk intellectueel genoemd, heeft als student
pamfletten uitgedeeld aan de fabriekspoorten bij de havenstaking en mee
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gemanifesteerd. Gesuggereerd wordt ook dat hij bij de personeelsdienst een handvol
steekkaarten heeft ontvreemd. Daarvoor wordt hij opgepikt en zit 61 dagen in
voorarrest. Na zijn vrijlating keert hij totaal ontredderd naar de stad terug, zijn hoofd
vol ondergangsvisioenen. De bewustzijnsstroom waarin Achternet dit in de derde
persoon geschreven relaas van ‘de veranderingen’ meedeelt bevat ook korte
verwijzingen naar schoolherinneringen, toestanden van foltering en repressie elders
in de wereld, een nauwkeurig weergeven van de verschuivingen tussen lichten donker.
In het begin luidt het: ‘Vanuit het raam zag hij de rode zon boven de wolken opkomen’
(p. 6) en aan het
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slot: ‘De regens sleepten de zon mee tussen de wolken. Het werd langzaam donker.’
(p. 94). Achternet, die als student aansluiting zocht bij de arbeidersstrijd analyseert
wat hem overkomen is en komt tot het besluit: ‘De werelden waren in toenemende
mate door elkaar beginnen schuiven. Het verwijderde hem van de anderen’ (p. 91).
Pijnlijk en fascinerend proza.
J. Gerits

Paul Koeck, Berthold 1200, Elsevier-Manteau, Brussel/Amsterdam, 1979,
261 pp., BF. 360.
In zijn nieuwe reportage-achtige roman heeft Paul Koeck ingespeeld op de beroering
rond de problemen van de kernenergie en de gevaren van radio-actieve besmetting.
Het is een aanklacht tegen de bureaucratie, die gepaste maatregelen via het bekende
paraplusysteem uitstelt, en tegen de ondemocratische besluitvorming die zich
verschuilt achter argumenten van de ingewikkeldheid van de materie. Daardoor
mogen een handvol specialisten, echte of vermeende, beslissen over de levenscondities
van alle anderen, die niet-specialist zijn. Als Maurice Hervé, officier van het Belgisch
leger en specialist in de nucleaire oorlogsvoering op een dag constateert dat het
leidingwater in zijn woonplaats, Visé, ontzettend radio-actief is, spaart hij geen
moeite om de oorzaak daarvan aan het licht te brengen. Maar hij ervaart al zeer vlug
hoe perfect de ene persoon of dienst de andere afschermt. Uiteindelijk zal hij, zelfs
ten koste van de vrede in het eigen gezin, zijn slag thuishalen, maar een tweede
offensief, gericht tegen de bouw van een kerncentrale mislukt volkomen. Ook de
door hem opgerichte progressieve ‘groene’ partij kan bij verkiezingen niet doorbreken.
Als een kluizenaar trekt hij zich terug in het vervallen kasteel in het Hertogenwald
waar zijn vader, eveneens een verzetsheld, maar dan in de Tweede Wereldoorlog,
jachtopziener geweest is. De duidelijke thesis die de auteur in dit boek naarvoor
brengt, wordt wel afgezwakt door het heterogeen karakter van deze roman. Koeck
raakt er heel wat problemen in aan, maar laat ze ook onmiddellijk weer los: de relatie
man-vrouw in een gezin waarin de man alleen nog voor zijn ideaal leeft, de mogelijke
conflicten met de volwassen geworden kinderen, misstanden in de politiek en de
administratie, gaande van afluisterpraktijken tot intimidatie en regelrechte chantage.
Heterogeen is het boek ook door de vermenging van genres: er zijn SF-elementen,
historische gedeelten over het verzet en de concentratiekampen in de Tweede
Wereldoorlog, lange documentaire passages met zeer gedetailleerde en technische
beschrijvingen van de gevolgen van radio-actieve besmetting en karakteristieken
van het dagboek in de mededeling dag na dag van de feiten.
De roman verliest zijn scherpte o.m. door de boy-scout-achtige voorstelling van
het hoofdpersonage, die absoluut zijn goede daad wil stellen, en die, als het hem niet
gelukt, zich gefrustreerd terugtrekt in het bos van zijn jeugddromen.
J. Gerits

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

Anton van Wilderode, En het woord was bij God. Vijfhonderd religieuze
gedichten uit de Nederlandse letterkunde, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1980,
608 pp., BF. 990.
In deze bloemlezing religieuze gedichten valt de klemtoon vooral op de poëtische
produktie uit de laatste honderd jaar. Wat aan 1897 - het jaar van Gorters ‘School
en Poëzie’ en Gezelles ‘Rijmsnoer’ - voorafging, kreeg maar een vijftigtal gedichten
toegewezen, omdat er al zovele anthologieën aan die periode werden gewijd. Van
Wilderode stelt dat de ‘waarachtige religieuze poëzie’ altijd ‘ontstaat uit een besef
van deemoed, dat is: uit het gemoed van de dienaar (hoe dichtbij of hoe véraf ook
van de Eeuwige tot wie hij of zij het woord richt). Staande in het heilige der heiligen
of in de wildernis van de wereld’. Dit kan je onderschrijven als ook plaats wordt
geruimd voor de jubelhymne en de liefdesverhouding tussen God en de mens. In die
gevallen immers kan de afstandservaring verdwijnen door de opgang in de extase.
Bij het lezen van deze rijke en fijne oogst, maak je wel enkele bedenkingen. In de
Nederlanden is religieuze poëzie zonder meer identisch met chris-
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telijke poëzie. Andere godsdiensten of wijsgerige houdingen kwamen nog niet aan
het woord. Verder is het opvallend dat de religieuze poëzie van onze tijd expressie
is van heel persoonlijke religieuze belevingen, wat de gedichten voor liturgisch
gebruik ongeschikt maakt (in tegenstelling met de psalmen b.v.). Tenslotte dient
opgemerkt dat deze gedichten een pre-conciliaire geest vertolken met vooral nadruk
op schuldbesef, onmacht en het al of niet ‘verdienen’ van de zaligheid. Al met al een
prachtige verzameling met heel wat nieuwe pareltjes erin. Ik begrijp best dat de
auteur uit bescheidenheid geen eigen gedachten opnam. Toch vind ik het jammer.
J.F. Du Bois

Gerard Walschap, De heilige Jan Mus, Elsevier-Manteau,
Brussel/Amsterdam, 1979, 295 pp., BF. 385.
In de gesprekken met Westerlinck heeft Walschap verklaard dat hij zijn roman van
1968, Het avondmaal, als het eindpunt van zijn geestelijke levensreis beschouwde.
Met zijn nieuwe roman heeft hij er zich niet van kunnen weerhouden dat eindpunt
nog eens over te doen. De roman bevat jeugdherinneringen, reminiscenties aan zijn
ambtenarenloopbaan en aan vroegere romans (zoals Oproer in Congo) in een nieuw
geheel samengevoegd ter bevestiging van zijn oude thesis ‘dat in gans de schepping
geen oneindigheid bestaat of kan bestaan’ (p. 19) en dat men uitsluitend dient te
geloven in de wereld die men ziet bouwen en de mens die hem bouwt. De lange
gesprekken in deze roman van Jan Mus met een jeugdvriend en later met zijn broer
Fons, een Witte Pater, moeten nogmaals Walschaps behoefte bevredigen aan
discussiëren en polemiseren op een profetische, messiaanse toon. In die gesprekken
toont Walschap zijn belezenheid, zijn interesse voor de filosofie, de literatuur en de
wetenschap, ook voor de politieke actualiteit en voor de veranderingen in de
katholieke kerk. De argumenten van neopositivistische en soms ronduit grof
positivistische signatuur, waarmee Walschap nog eens stormloopt tegen het geloof
van zijn jeugd, zijn bekende en vaak gehoorde simplifiëringen. In het katholieke
hoofdpersonage, Jan Mus, getrouwd met een dochter uit een oud en welstellend
liberaal en vrijzinnig geslacht, heeft de auteur zijn eigen geestelijke ontwikkeling
naar een humanisme met een boodschap van geluk voor de mens in de erkenning en
aanvaarding van zijn gedetermineerd bestaan, nogmaals gestalte proberen te geven.
Jan Mus is een gepensioneerde Houtekiet geworden. Wellicht zal de lezer meer genot
beleven aan het herlezen van dat boek dan aan de woordenvloed waarin Jan Mus
zich ontpopt tot aspirant-heilige van wat Walschap humanisme noemt.
J. Gerits

Kunst
Die Kunst der Photographie, Electa/Klett-Cotta, Stuttgart, 1979, 404 pp.,
DM. 48,-.
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Op initiatief van de Unesco werd de nu jaarlijkse biënnale van Venetië 1979 gewijd
aan de kunst der fotografie. De catalogus ligt hier voor. Een prachtig werkinstrument.
Een reeks grote artiesten worden hier voorgesteld: Lewis W. Hine, Robert Capa,
Henri Cartier-Bresson, Alfred Stieglitz, Francesco Paolo Michetti, Eugène Atget,
W. Eugene Smith, Robert Frank, Diane Arbus. Ook enkele verzamelingen zoals die
van Alfred Stieglitz en Sam Wagstaff leren we beter kennen. Andere hoofdstukken
zijn gewijd aan bepaalde genres zoals de fotografie van de dans, het landschap, het
mensenbeeld. Ook zijn er enkele delen waarin de fotografiekunst in enkele landen
wordt voorgesteld: Japan, Latijns-Amerika, de VS en Europa. Zonder op volledigheid
te bogen. De tentoonstelling kan niet anders dan maar een bloemlezing aanbieden.
Rijk genoeg om de fotografie als kunst te introduceren. De keuze platen is verrassend
rijk en verantwoord. De technische gegevens vormen een betrouwbare informatiebron.
Een boek dat je niet nalaat voortdurend ter hand te nemen.
J.F. Du Bois
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DuMont's Grosser Kunstkalender 1980, DuMont Buchverlag, Köln, 1980,
DM. 25,80.
Laat op het jaar ontvingen we DuMonts jaarkalender 1980. Weer een prachtige reeks
kleurenplaten met werken van Kokoschka, Miro, Kandinsky, Picasso, Klimt, Macke,
Mueller, Gauguin, Munch, Feininger, Nolde en Klee. Hier wordt het nuttige aan het
schone gepaard. Een weelde om huis of bureel mee op te vrolijken.
J.F. Du Bois

Wilhelm Gall, Malerei des 20. Jahrhunderts, Sammlung Landesgirokasse,
W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 1979, 187 pp., 70 kl. ill.,
DM. 31,20.
In twintig jaar tijd heeft de Landesgirokasse Stuttgart een merkwaardige verzameling
moderne kunst opgebouwd, bestaande uit werken van kunstenaars die in de deelstaat
Baden-Württemberg zijn geboren. Ook enkel artiesten uit Beieren, Oostenrijk en
Zwitserland werden opgenomen. In dit werk worden de kunstenaars en hun oeuvre
voorgesteld, telkens begeleid door een prachtige kleurenillustratie van een werk.
Bekende namen als die van W. Baumeister, Otto Dix, H. Antes komen erin voor. De
meesten zijn hier te lande nog geïgnoreerd. Toch is de kennismaking boeiend: een
levende traditie die in een beperkt deel van de Bondsrepubliek de persoonlijke
internationale tendensen weet te verwerken. Hier vinden we geen echt vernieuwende
of revolutionaire trends, maar een schilderkunst met kwaliteit en geestelijk gehalte.
J.F. Du Bois

Echart Kästner, Bekränzter Jahreslauf. Ein festlicher Kalender für alle
Zeit, Insel Verlag, Frankfurt, 1979, DM. 9,80.
Een prachtig zakkalendertje dat alleen de dagen vermeldt zonder aanduiding van
concrete weekdagen. Zo kun je dit handig boekje in om het even welk jaar gebruiken.
En meteen genieten van de mooie afbeeldingen genomen uit een Vlaams gebedenboek
dat zich in de Bibliotheek van Dresden bevindt.
J.F. Du Bois

Emery Kelen, Leonardo da Vinci, Zeichnungen, DuMont Buchverlag,
Köln, 1979, 261 pp., DM. 22,80.
Niet minder belangrijk dan de schilderijen voor de kennis van da Vinci's oeuvre, zijn
de tekeningen en de geschriften van deze Renaissancekunstenaar. Wat da Vinci aan
bedenkingen optekende, is een ware inleiding in het denken en in de nieuwe wijsgerige
en esthetische opvattingen van de XVe eeuw in Italië. Deze uitgaven brengen die
geschriften naar een ruimer publiek toe. De inleider heeft de teksten naar themata
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gerangschikt, geïllustreerd met da Vinci's tekeningen en voorzien van een kort
biografisch-historisch commentaar. Jammer dat hij hierbij uitgaat van een
voorbijgestreefde opvatting dat kunst alleen maar doelt op een zuiver esthetische
ervaring. Ik denk dat kunst heel wat meer is.
J.F. Du Bois

Film
Robert Vrielynck, Aspekten van de Filmindustrie, Desclee de Brouwer,
Brugge, 1979, 349 pp. (geïll.), BF. 450.
Dit is een zeer ambitieus werk, meer echter voor wat de om vang en verscheidenheid
van de aangesneden probleemgebieden betreft, dan voor de uitdieping of de
nuancering ervan. Zoals vaak ook met gelijkaardige ambities kan men het slechts
voor de helft geslaagd noemen. De geslaagde helft betreft de kwantiteit: over alle
min of meer aanverwante problemen van de filmindustrie kan de gewone lezer maar ook de professioneel - wel iest vinden. Over verzekeringen bv., auteursrecht,
recht op privacy, naast de meer klassieke problemen van de film als industrie, zoals
financiering. Het verve-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

580
lende is echter dat de informatie niet altijd correct is, onvolledig of achterhaald. De
filmeconomie en de studie daarvan zijn juist het laatste decennium pas goed in
beweging gekomen, voor wat de studie ervan dan betekent, en dat geeft nogal eens
wat dissonanten. Storend in een werk dat juist zo allesomvattend wil zijn en een
zakelijk en nuchter overzicht wil geven. Er ontbreekt hier een zekere (professionele?)
distantie: tussen wat verteld of geschreven staat over of in de filmindustrie en wat
er in feite gedaan wordt bestaat altijd een enorme afstand. Dat men niet altijd dit
evenwicht tussen (economische mythe) en (zakelijke) realiteit kan schetsen is weer
eens inherent aan de sector; maar men zou op z'n minst in de schriftuur, in het
presenteren van de ‘feiten’ een soort van relativering kunnen hanteren die hier
nauwelijks of nooit aan bod komt. Kortom meer nog dan elke andere industrie is de
filmindustrie een ‘façade’ en dienen alle gegevens met een korrel zout gepresenteerd
te worden. Het boek van Vrielynck geeft zich voor als de nieuwe Bijbel! Ook een
‘nuttig’ boek, maar dat men ‘geïnspireerd’ dient te lezen.
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Drs. Panc 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, NL - 3438 TT Nieuwegein.
Drs. Jan W. Besemer, geboren 1934. Studeerde theologie op het Groot Seminarie
Warmond en aan het Institut Catholique en het Institut Supérieur de Pastorale
Catechétique te Parijs. Thans wetenschappelijk medewerker voor homiletiek aan de
Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.
Adres: Korte Kleverlaan 68, NL - 2061 EG Bloemendaal.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Dr. Robrecht Boudens, geboren 1920. Hoogleraar Kerkgeschiedenis (hedendaagse
tijd) aan de theologische faculteit van de K.U. Leuven.
Adres: Bondgenotenlaan 3, B - 3000 Leuven.
Lisette Keustermans, geboren 1941. Studeerde Germaanse filologie (afd.
Zweeds-Nederlands) aan de Rijksuniversiteit te Gent en Litteratuurvetenskap +
Nordiska sprak aan de Universiteit van Uppsala. Publiceerde ‘Existentie en
engagement - enkele grote lijnen in de maatschappij-kritische romans van Sven
Delblanc’ (Studia Germanica gandensia XVIII, 1977), ‘Tendensen in de Zweedse
literatuur’ (NVT, 1978, nr. 5), ‘Theater in Zweden - Vernieuwing en radicalisering
sedert 1965’ (Dietsche Warande & Belfort, 1977, nr. 9). Assistente Scandinavistiek
aan de Rijksuniversiteit te Gent.
Dr. J. Kuin, geboren 1918. Studeerde aan de Universiteit van Nijmegen Engelse en
Amerikaanse letterkunde en wijsbegeerte. Promoveerde in 1975 op ‘Eliot's
aswoensdag, een analyse van T.S. Eliot's Ash-Wednesday in het licht van zijn
literair-kritische theorieën’. Is docent in de Engelse en Amerikaanse letterkunde en
in de wijsbegeerte aan de Frederik Muller Academie te Amsterdam. Medewerker
voor Engelse literatuur aan de Volkskrant.
Adres: De Lairessestraat 164, NL - Amsterdam 1007.
J.J.C. Marlet, adres redactie.
Lieve Scheer, geboren 1936. Licentiate Germaanse filologie, lerares M.N.S. te Leuven.
Publiceerde in boekvorm ‘De poëtische wereld van Paul Snoeck’ (1966) en ‘Röntgens
van Ruyslinck’ (1972).
Adres: Bondgenotenlaan 2, B - 3000 Leuven.
Riet Van Laer, geboren 1956. Licentiate in de ekonomische wetenschappen (K.U.
Leuven).
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Adres: Coutereelstraat 31, B - 3000 Leuven.
Arthur L. Wollants, geboren 1934. Geaggregeerde Germaanse talen, licentiaat
Slavische filologie. Leraar Nederlands-Duits (HRITO-Diest) en lesgever Russisch
(Groep-T Leuven). Publiceerde ‘Voor het venster weer dichtgaat - Relaas van de
sovjet-dissidentie’ (Davidsfonds, 1977).
Adres: Gulden-Sporenlaan 73, B - 3200 Kessel-Lo (Leuven).
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Geloof en beschavingscrisis
Frans Cromphout
Deze bijdrage zal misschien een taal spreken die in dit tijdschrift niet zo
gebruikelijk is: de taal van de beleving, van de spiritualiteit, eerder dan die van
de loutere intellectuele verheldering. Niet dat tussen die twee een tegenstelling
hoeft te bestaan: spiritualiteit zonder intellectualiteit is een ongezonde zaak.
Maar waar het accent vooral gelegd wordt op de beleving, slaat de taal van het
vertoog om in die van de meditatie. Wij onderzoeken hier niet de verhouding
tussen geloof en cultuur op zich; wij proberen na te gaan hoe geloof en cultuur
vandààg op elkaar inwerken en reageren. Om ons uitgangspunt nog concreter
te maken: allerlei voortreffelijke oproepen tot christenen om zich, vanuit hun
gelovigheid, in te schakelen in processen van maatschappijverandering, krijgen
nu minder weerklank of roepen zelfs een anti-affect op. Hoe komt dat? Moeten
we dat uitsluitend op rekening schrijven van gemakzucht, egoïsme, vastgeroest
conservatisme? Wordt er niet een bij de stap naar het engagement onmisbare
schakel over het hoofd gezien: die van de persoonlijke spiritualiteit? Hameren
niet vele manifesten uitentreure en vrij vruchteloos op de verplichting tot
maatschappelijk en mondiaal engagement, terwijl ze de daarmee
corresponderende cultuur van de innerlijke bereidheid verwaarlozen, dat wat
D. Sölle ‘de heenreis’ noemt? Deze aandacht voor de spiritualiteit moge de
misschien aparte, ietwat kerygmatische toon en inslag van dit artikel verklaren.

Een culturele horizon
De concrete geloofsbeleving tekent zich altijd af tegen een culturele horizon, speelt
zich af in wisselwerking met een tijdsgeest. De gelovende wordt door historische
ontwikkelingen telkens weer voor vragen geplaatst. Hij wordt uitgedaagd. Hij kan
op deze uitdagingen defensief, schuchter, afwerend reageren, of optimistisch, open,
het nieuwe integrerend. Maar altijd is er wisselwerking tussen geloof en cultuur. Een
verkenning van die culturele horizon is dus onmisbaar voor een authen-
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tieke geloofsbeleving en spiritualiteit. De vraag wordt dan: hoe ziet de culturele
gesitueerdheid van het geloof er vandaag uit, nu wij de jaren tachtig ingaan? Binnen
welk historisch spanningsveld komt het te staan? Voor welke nieuwe uitdagingen?
Dan komen ons al direct problemen als vrede, ontwapening, vrijwaring van het
milieu, mensenrechten, Derde en Vierde Wereld voor de geest. Stuk voor stuk
levensgrote uitdagingen voor het geloof. Toch zullen ze hier niet of slechts zijdelings
ter sprake komen. De eigenlijke, dé fundamentele uitdaging lijkt nu immers op een
ander niveau te liggen: dat van een beschavingscrisis.
Het optimisme dat, sinds de tijd van de Verlichting en, ondanks twee
wereldoorlogen, tot het midden van de twintigste eeuw in het Westen opgeld deed,
is vrijwel volledig weggeëbd. We maken een totale omslag van de cultuur mee. Eén
van de functies van de cultuur is, dat ze mensen doet participeren in een aantal ideeën
en gedragingen en hun zodoende een som van (economische, politieke, sociale,
ideologische) zekerheden aanreikt, waardoor ze het chaotische bestaan kunnen
ordenen en zich oriënteren (hun plaats weten) in de wereld. Nu echter beleven we
de paradoxale (in de geschiedenis evenwel lang niet unieke) situatie dat juist de
cultuur in toenemende mate bewerker van on-zekerheid schijnt te worden. Dan is er
terecht sprake van een beschavingscrisis. Expansie, vooruitgang - woorden waaraan
de westerse mens een welhaast mythische betekenis heeft toegekend - zijn verdachte
woorden geworden. Niet alleen wordt de vraag naar de zin van alles gesteld - dat
doet de mens altijd, wil hij althans mens blijven. De zin zelf is tot vraag geworden.
We vertellen hiermee niemand iets nieuws. We vermelden het alleen, pro memorie,
om het klimaat te beschrijven waarbinnen het geloof vandaag ademt. Twee aspecten
daarvan moeten we hier nog even aanstippen. Ten eerste: wij leven in een klimaat
van psychologische uithuizigheid. De westerse mens is een geestelijk ontheemde,
voortdurend op zoek naar zichzelf in een frustrerende ‘queeste’ naar de verloren
identiteit. Als men een hele maatschappij ‘vaderloos’ heeft kunnen noemen, dan
heeft dat natuurlijk een bredere betekenis dan alleen de eng-pedagogische. ‘Vader’
zijn die mensen en die waarden, waarop de ‘zonen’ (de nog-zoekenden) zich kunnen
oriënteren. In andere tijden of culturen heten zij de wijzen, de heiligen, de profeten,
de goeroes. Er zijn geen vaders meer - een hedendaagse transpositie van de bijbelse
klacht: er zijn geen profeten meer. Achter alle waarden en belevingen worden
vraagtekens gezet. Onafgebroken wordt de angel van de kritiek gehanteerd tegenover
alles wat zich ooit als zingeving heeft aangediend: religie, patriottisme, liefde,
huwelijk, gezin...
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Een tweede aspect van ons geestelijk klimaat, dat overigens niet los staat van het
eerste, heet: pluraliteit. Wij worden voortdurend geconfronteerd met een
verscheidenheid van opinies en gedragingen, van informatie, van media in alle
betekenissen van dat woord. Pluraliteit maakt de mens onzeker: hij krijgt niet langer
een eenheidsvisie aangereikt, waarop hij zich kan oriënteren. (Moeten wij, zoals dat
heet, ‘met de onzekerheid leren leven’? Dat is een vraag waarop we hier niet nader
ingaan.) Pluraliteit is de geestelijke tegenhanger van wat in economische termen
overconsumptie heet. Zoals wij produkten en energie verbruiken, zo consumeren
wij, onder dezelfde structurele dwang, informatie, beweging, snelheid, geluid.
Pluraliteit geeft aanleiding tot een explosieve ontwikkeling van velerhande
ervaringsmogelijkheden: psychologische, sportieve, erotische, religieuze, relationele.
Ervaring is een cultus geworden. Maar juist de veelheid van ervaringen leidt tot een
verschraling van de zin - ervaring. Die is immers altijd arm, vergt leegte, afstand,
een zich concentreren op weinig, op bijna-niets. Op een kern. Vroegere tijden
noemden dat: ziel.

Uitgedaagd geloof
In dàt cultureel klimaat staat het geloof voor de uitdaging ‘zich waar te maken’. De
centrale vraag is niet langer, zoals in de nadagen van het Concilie, die naar de
geloofsinhouden, de ‘waarheden’, en hun hedendaagse vertolking, hoewel dat nu
ook niet meteen onbelangrijk is geworden. De geloofs-act zelf staat nu op het spel.
Is geloven nog mogelijk als de toekomst zo ongewis geworden is? Niet alleen de
materiële overleving van de mens, maar de zin zelf van ‘het verschijnsel mens’ is in
het geding. Teilhard de Chardin is veraf in 1980. Het geloof deelt in het algemeen
gevoel van malaise en onmacht. Is het in staat de wereld en de mens te veranderen,
uitzicht te geven midden in de zinloosheid? Die vraag - twijfelend, sceptisch,
uitdagend, soms met een tikje hoop - stellen velen vandaag, zij het niet altijd met
evenzoveel woorden. Kan het geloof de beschavingscrisis aan? Is het evangelie in
staat de maatschappij te veranderen? Het geloof wordt uitgedaagd zijn werkzaamheid,
zijn bruikbaarheid aan te tonen.
Deze - levensbelangrijke - vragen zouden toch wel eens verkeerde, minstens
voorbarige vragen kunnen zijn. Ze zouden kunnen uitgaan van een nog consumptieve
mentaliteit: wat koop ik voor mijn geloof? Wat brengt het op? Doet het ons een of
andere onfeilbare strategie voor wereldverbetering aan de hand? Er schuilt nog
ongeloof in deze aanspraak op
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zekerheid. We verlangen dan dat het geloof cultureel produktief zal zijn, dat het
bruikbaar zal zijn bij het te boven komen van een beschavingscrisis. Ongeveer zoals
een Napoleon (en andere machthebbers voor en na hem) religie en kerk onontbeerlijk
achtten voor de handhaving van de orde en de goede gang van de staatszaken.
Maar het geloof laat zich niet gebruiken als een handig middel om
beschavingscrisissen op te lossen en culturen te vrijwaren voor verval en mislukking.
Het heeft een àndere vruchtbaarheid. De bijbel houdt ons keer op keer de paradoxale
gestalte voor van mensen die (historisch, cultureel) onvruchtbaar zijn en dan toch
vruchtbaar: de landloze, de kinderloze, toekomstloze Abraham, die toch toekomst
ontvangt; de treurende, kinderloze Vrouwe Sion op de puinen van Jeruzalem, die zal
juichen en moeder zijn van velen; de lijdende Dienaar, geminacht, mislukt, maar die
zal slagen en hoog verheven zal zijn; en Jezus die, historisch gezien, niet geslaagd
is in zijn opzet, afgewezen werd, en juist dan door de honderdman herkend wordt
als de ‘zoon van God’. Dit mag niet worden begrepen als een verheerlijking van
(historisch-culturele) onvruchtbaarheid en mislukking: dat zou masochisme zijn en
leiden tot een vlucht voor onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld. De
bijbelse God is een God van lévenden, ondanks de dood, dus van vruchtbaren, ondanks
de onvruchtbaarheid, van mensen die slagen, ondanks de mislukking. Het geloof
hééft te maken met het welzijn van mens en wereld. Maar om vruchtbaarheid en
leven te vinden moet de mens het valse, niet authentieke bestaan prijsgeven: een
bestaan in het teken van de vrees en van de panische drang tot zelfbehoud. Wie zijn
leven voor zich houdt, verliest het.

Geloof als uitdaging
Macht-in-onmacht: deze paradox tekent te allen tijde, ook vandaag, de situatie van
het geloof. Het kan, cultureel gezien, niet veel: in deze tijd staat het ongeloof in een
cultureel sterkere positie. Het geloof weegt niet op tegen de heersende machten die
ons vandaag bedreigen. Het verschaft ons niet de zekerheid dat aan oorlog en
uitbuiting, verspilling en vervuiling, vervreemding en zinloosheid een eind kan
worden gemaakt. Het is arm, het is klein, een mosterdzaadje, ‘het allerkleinste zaadje
op aarde’ (Mc. 4,31). De parabel is een oproep om iets te zien waar er ‘in
werkelijkheid’ (volgens historische, sociologische of psychologische normen) niets
te bespeuren is. Die oproep, die uitdaging is niet op de eerste plaats gericht
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op het veranderen van het systeem, het heersende bestel. De uitdaging richt zich tot
ieder ‘ik’. Ik word uitgedaagd om méér te zijn dan ik ben, méér te durven dan ik
durf. Opnieuw stoten we hier op de taalvorm van de paradox, de typische taalvorm
van het geloof: het kleinste wordt het grootste. Het is de typische taalvorm van het
geloof, die erop gericht is de mens te bevrijden van de vrees. Om die bevrijding is
het in het geloof allereerst te doen. Bevrijding van onze zorg om have en goed en
lijfsbehoud. Wees niet bezorgd. Wees niet bang. Tientallen keren komen deze
uitdagende woorden in het evangelie voor. Ze bewijzen niets en zijn niet bewijsbaar.
Ze worden niet met argumenten onderbouwd. Ze zijn pure oproep. Doé die woorden,
en ge zult zien. De parabeltaal mààkt toekomst, zet de door vrees verstarde mens in
beweging. De rustig slapende Jezus midden in de storm: dat is een beeld van het
geloven. Het geloof legt de storm niet stil: het bedaren van de golven is nog zo iets
als een ‘pedagogische’ toegeving van Jezus aan de kleingelovigheid - het ongeloof,
zegt Marcus cru - van de leerlingen. Als wij verlangen dat het geloof de cultuurcrisis
aan zal kunnen, vragen wij dan niet dat de storm wordt stilgelegd? Het evangelie
roept ons op tot het vertrouwen om ons aan de storm te wagen. Het weet van onze
vrees, maar het leert ons het geloof kennen als de overwinning op de vrees. Alle
grote geloofsverhalen in de bijbel staan in het teken van een confrontatie met het
onmogelijke. Met Abraham geloven in een onmogelijke zegen. Met Mozes een
vormeloze troep gastarbeiders onder de loodzware druk van de piramiden vandaan
doen kruipen. Met Petrus over water lopen. Met de leerlingen een menigte te eten
geven als je zelf (bijna) niets hebt. En al de verhalen staan ook in het teken van de
overwinning op de onmacht en het besef dat het niet kan. Ik ben al oud, zegt Abraham.
Wie ben ik, vraagt Mozes, dat ik naar Farao zou gaan. Red mij, ik verga, roept Petrus.
Waar kan iemand hier brood vandaan halen, vragen de leerlingen. En het antwoord
op die, zakelijk onweerlegbare opwerpingen is telkens weer iets als: jij die bang bent,
‘wees niet bang, maar blijf geloven’ (Mc. 5,36). Altijd weer tekent het geloof zich
af tegen een horizon van vrees. In dat licht gezien is de huidige cultuur-situatie, die
bij uitstek in het teken staat van de vrees en de onmogelijkheid, een situatie die bij
uitstek tot geloven uitnodigt.
Waarom ben je bang? Win je ziel terug. Je kern. Je diepte. Dat is het antwoord
van het geloof op de uitdaging van de tijd. Het wordt op zijn beurt uitdagend. Word
wie je worden kunt. Doe wat je doen moet, ook al zou dat niets aan de loop van de
wereld veranderen. Laat je niet verlammen door de vraag of en hoe de crisis bezworen
moet worden. Ontdek en beleef je eigen wezenskern, de verborgen en vergeten
levenskracht. Maak
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de verstopte bron vrij zodat ze opnieuw kan gaan stromen. Word wie je worden kunt.
Doe wat te doen staat.

En al het andere?
Oproepen tot maatschappelijk engagement die niet hun wortels hebben in die
evangelische spiritualiteit, zouden wel eens de wagen voor de paarden kunnen
spannen. Ze dreigen te verworden tot eenzijdige ideologie, tot slechte, ongeduldige
utopie. Ze vermoeien en ontmoedigen. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid,
zegt een ander uitdagend woord van Jezus. Dan zal al het andere u daarbij worden
gegeven. Al het andere: vandaag mogen we daaronder misschien verstaan, niet alleen
voedsel en kleding, maar de genezing van de zieke, angstige mens en van een bange,
voor eigen toekomst vrezende en daarom juist anderen onderdrukkende maatschappij.
Dat zal u erbij ‘gegeven’ worden. We zouden dat wel eens verkeerd kunnen
verstaan. Alsof we er werkeloos bij mochten zitten, de ‘weg naar binnen gaan’ en
wereld en geschiedenis aan hun lot overlaten. Dat is de kracht en de zwakheid van
beelden. Ze benadrukken één aspect van de werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor het
al eerder aangehaalde beeld van het ‘slapen in de storm’ - alsof de gelovende iemand
zou zijn die zich veilig kan verschuilen in een ark van vertrouwen en de wereld
daarbuiten prijsgeeft aan de zondvloed. Dan toch liever niet slapen, maar proberen
iets te doen aan de boot, roeien, zeilen uitzetten of reven, rekening houdend met de
kracht van golven en wind. Maar de gelovende, de ideale gelovende, die wij nog
lang niet zijn, en die ons voorgehouden wordt in het beeld van de slapende Jezus zou dat alles doen met de gemoedsrust van iemand die net zo goed zou kunnen slapen.
Op dezelfde wijze wordt de uitdrukking ‘het zal u gegeven worden’ pas goed verstaan,
als we erin lezen dat we het toch zelf zullen doen. Het zal ons gegeven worden het
zelf te doen. Het aanstekelijke woord van het evangelie kan het ‘méér’ in ons wakker
roepen; het opent ons voor het onverwachte, voor de verrassend nieuwe mogelijkheden
die we gaan bespeuren in een vastgelopen situatie. Het onmogelijke lijkt niet meer
zo onmogelijk, als je er eenmaal aan begint. Je vraagt niet langer of het kan. Je
probeert te doen wat gedaan moet worden, wil je je ziel, je menselijkheid niet
verliezen. Je laat de groot- of kleinschalige corruptie, de aanbidding van carrière en
status, het bedroefde cynisme van er-is-toch-niet-aan-te-beginnen voor wat ze zijn.
Je laat je dragen door het evangelie dat, boven alle veroorde-
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ling en aanklacht, vooral belofte is. Daar is de eenzaamheid voor nodig van het gebed,
waarin telkens weer de geloofsmoed herwonnen moet worden op de vrees en de
twijfel. Het evangelie zegt me aan te zijn wie ik zijn kan en te doen wat gedaan moet
worden, ook al zou dat niets aan de loop van de wereld veranderen. Juist zo - en dat
is dan alweer een paradox - wordt de wereld anders en wordt het geloof vruchtbaar
voor de maatschappij.
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‘Hij is mens geworden’
Robrecht Michiels
Twee jaar geleden verscheen in Engeland een boek dat heel wat deining verwekte.
Het had als titel The Myth of God Incarnate (de mythe van de mensgeworden
God)1. Het werd geschreven door zeven vooraanstaande Anglicaanse theologen
en was de vrucht van een drie jaar lange discussie onder vijf van hen. Het boek
bestaat uit tien opstellen: alle willen ze op een of andere manier de zogenaamde
incarnatie of menswording in diskrediet brengen. Twee woorden en begrippen
zijn dus in het geding: ‘mythe’ en ‘incarnatie’; maar ook die hadden bij de
onderscheiden auteurs niet precies dezelfde betekenis.

Incarnatie ‘slechts’ een mythe?
De bedoeling van de bundel wordt onmiddellijk omschreven in het inleidende
hoofdstuk van Maurice Wiles: Christelijk geloof zonder incarnatie? Daarin pleit
deze hoogleraar in de theologie te Oxford en tevens voorzitter van de commissie
voor de geloofsleer van de Kerk van Engeland voor een herinterpretatie van de
traditionele incarnatieleer. Hij meent met name dat formuleringen als ‘God werd
mens in Jezus Christus’ en ‘Jezus is de mensgeworden God, de tweede persoon van
de Drieëenheid’ mythische of poëtische uitspraken zijn, die Jezus' betekenis van
Godswege voor ons willen uitdrukken. Men voorvoelt dus van meet af aan dat ‘mythe’
de begripsinhoud zal krijgen van: niet waar, of niet letterlijk te nemen, in alle geval
van beeldspraak of beeldende taal. Wiles (en hij is wel de enige auteur in heel de
bundel) zal echter op de functie van de mythe in de theologie terugkomen in zijn
tweede opstel, in hoofdstuk acht.
Het boek zelf bestaat uit twee delen. Het eerste deel handelt over de christelijke
bronnen (Testing the Sources). Hier komen vier bijdragen

1

John Hick (ed.), The Myth of God Incarnate (De mythe van de mensgeworden God),
SCM-Press Ltd, Londen, 19774, XI + 211 pp.
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voor van twee auteurs - ze zijn wel de meest technische en vakmatige. Vooreerst
komt het opstel van de theologe Frances Young (uit Birmingham). Zij onderzoekt
de verschillende christologische titels en uitspraken van het Nieuwe Testament en
van de patristieke theologie: deze zouden in de taal van de belijdenis of het getuigenis
(en niet direct in een wetenschappelijke of dogmatische taal) het Christusgeloof ter
sprake brengen in steeds nieuwe culturen en telkens andere historische
omstandigheden (A Cloud of Witnesses). Opvallend is dat in het Nieuwe Testament
de idee van menswording Gods en de titel ‘God’ voor Jezus niet voorkomen. Zelf
belijdt Young het primaat van de soteriologie (of heilsleer): God redt mij in Jezus
Christus; Jezus is Gods weg naar mij en mijn weg naar God; hij is het brandpunt van
's mensen Godswaarneming en van 's mensen antwoord op God. Dit impliceert echter
dat God ‘involved’ is (of niet transcendent één) of dat hij ‘disclosed’ is in Jezus vanuit deze idee van Gods openbaring in Jezus zou m.i. echter de incarnatieleer
gestalte kunnen aannemen.
Hoofdstukken 3 en 4 bevatten de bijdragen van Michael Goulder (eveneens uit
Birmingham). In het eerste opstel (Jesus, the Man of Universal Destiny) onderzoekt
hij hoe Jezus zichzelf zag (hij zou zich gezien hebben als de inaugurator van het Rijk
Gods) en hoe de apostelen hem zagen (als de Messias of Christus die in een unieke
persoonlijke relatie met God stond). De uniciteit van Jezus zou daarom geen uniciteit
van substantie zijn tussen Jezus en God maar van activiteit: homo-praxis eerder dan
homo-ousios (of wezensgelijk). Nieuw is vooral de (hypo)these die de auteur in
hoofdstuk 4 formuleert over de twee wortels van de christelijke mythe. Die zouden
enerzijds zijn de Galileese eschatologische mythe van de wederkomst of parousie
en anderzijds de Samaritaanse gnostieke mythe over de eigenlijke incarnatie (toen
namelijk de eerste onhoudbaar was geworden). Deze originele hypothese moet echter
nog uitvoeriger door mensen van het vak onderzocht worden. In haar tweede bijdrage
meent Frances Young trouwens dat de oorsprong van het incarnatiegeloof gezocht
moet worden in de ruime horizon van joodse en hellenistische verwachtingen,
concepten, beelden en speculaties, die bestonden in de tijd toen het christendom en
de kerk gestalte aannamen (Two Roots or a Tangled Mass?).
Het tweede deel van het werk handelt over de ontwikkeling van de christelijke
leer (Testing the Development). Het bestaat eveneens uit vier hoofdstukken. In een
korte bijdrage onderzoekt Leslie Houlden (Cuddesdon) de verhouding tussen
theo-logie en christo-logie. Hij meent dat deze laatste in het Nieuwe Testament
helemaal geënt is op de religieuze
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ervaring of de ervaring van God (Het credo van de ervaring). Jezus Christus staat
er centraal voor wat de relatie van de mens tot God betreft, of m.a.w. om God te
verstaan; maar van daaruit de lijn doortrekken naar de Niceense en Chalcedoonse
christologische uitspraken vindt de auteur wel een hachelijke onderneming.
Aansluitend bespreekt Don Cupitt (Cambridge) deze Chalcedonchristologie (De
Christus van het christendom). Hij meent dat de klassieke triniteitsleer (drie goddelijke
personen in één goddelijke natuur) en de Chalcedonformulering (twee naturen in één
goddelijke persoon) niet tot het wezen van het christendom behoren maar tot een
bepaalde periode van de christelijke geschiedenis, die nu voorbij is en in de
Anglicaanse theologische traditie eigenlijk reeds sedert het einde van vorige eeuw.
In hoofdstuk 8 komt eindelijk de mythe in de theologie ter sprake. M. Wiles
onderzoekt de populaire en technische betekenissen van de term en zijn gebruik in
de christelijke leer, zowel buiten als met betrekking tot de incarnatie. Hij onderstreept
vooral het verhalend karakter van de mythe: deze bekleedt volgens de auteur een
noodzakelijke functie in het gelovige spreken over God, dat wezenlijk een spreken
over de werkelijkheid is. In deze christelijke mythe onderkent Wiles dan vier
hoofdmomenten: de schepping, de zondeval, de menswording van Christus en zijn
werk van verzoening, en de verrijzenis met het laatste oordeel. En het tweede deel
van het boek wordt afgesloten met een artikel van John Hick (Birmingham). Hij
schrijft over de incarnatiegedachte in de wereldgodsdiensten, waarbij hij vooral een
parallel trekt tussen de christelijke incarnatie en de vergoddelijking van Boeddha
(Jezus en de wereldgodsdiensten). De epiloog tenslotte is van Dennis Nineham
(Oxford). Deze bekende Engelse exegeet pleit ervoor Jezus' uniciteit weer te geven
in andere dan de traditionele denkcategorieën.

Wederwoord en antwoord
Ik zei dat dit boek in ‘good old Britain’ een hele opschudding teweegbracht: getuige
daarvoor de talloze reacties in allerhande tijdschriften, de ontelbare ingezonden
stukken in de kranten, en zelfs enkele bittere cartoons over de ‘Zeven tegen Christus’.
En nochtans is de bundel alles samengenomen niet zo nieuw en origineel (buiten de
these van Goulder); ook zijn de auteurs het met elkaar op alle punten niet eens (wat
vóór het boek pleit); en zo onorthodox, vrijzinnig of ongelovig kan men
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het ook weer niet noemen (op enkele uitspraken van John Hick na, onder wiens
redactie het boek ook tot stand kwam).
Toch hebben enkele auteurs gemeend er een antwoord of wederwoord te moeten
op schrijven. Zij deden dat reeds na enkele maanden in The Truth of God Incarnate2.
Het gaat om vijf (even) bekende Engelse theologen (van wie één katholiek), die voor
een breder publiek zes hoofdstukken neerschreven, plus een voor- en een nawoord.
Het voorwoord is van hoofdredacteur Michael Green (Oxford). Onder de titel:
Scepticisme in de kerk licht hij de opzet van de bundel toe: de vijf theologen willen
de godheid van Christus bevestigen en aldus getuigenis afleggen voor de waarheid
van de menswording van Gods Zoon, die geen mythe is. In het eerste hoofdstuk gaat
Green dan uitvoerig in op de vraag of de incarnatie van God in Jezus van Nazaret
volgens het Nieuwe Testament een feit is of een mythe (Jezus in het Nieuwe
Testament). Achtereenvolgens onderzoekt hij de omvang van het materiaal, zijn
verscheidenheid en zijn historische (achter)grond. Waaruit telkens Jezus' godheid
blijkt, zonder dat deze als een mythe (in de gewone zin van het woord) of als
beeldspraak verschijnt - ofschoon de auteur weet dat Jezus in het Nieuwe Testament
nergens God tout simple wordt genoemd: hij zal dan ook spreken over de incarnatie
van Christus, de Zoon van God.
De volgende twee hoofdstukken zijn van de hand van Bishop Stephen Neill. Hij
is een gewezen zendeling en tevens een autoriteit op het gebied van de vergelijkende
godsdienstwetenschap en het oecumenisme. Vooreerst handelt hij over Jezus en de
mythe. Neill onderstreept dat Jezus een historische figuur is, gekruisigd onder Pontius
Pilatus; mythe en mythologie hebben echter maar weinig belangstelling voor de
levende historische werkelijkheid: zij interesseren zich veeleer voor goden in
schijngedaanten. Aansluitend volgt zijn opstel over Jezus en de geschiedenis: Jezus
behoort tot de geschiedneis; de huidige exegese heeft trouwens de aards-historische
Jezus herontdekt. Neill zal dan ook een beeld ophangen van Jezus hoe deze er in het
kader van zijn tijd en omgeving heeft uitgezien. De katholieke hulpbisschop van
Westminster en bijbeldeskundige, Christopher Butler, gaat daarna uitvoerig in op de
geschiedenis van het christologische denken (Jesus and Later Orthodoxy). Hij
onderzoekt enkele vroege christologische belijdenissen, volgt dan de ontwikkeling
van de christologische leer in de Griekse wereld en blijft stilstaan bij Arius en

2

Michael Green (ed.), The Truth of God Incarnate (De waarheid van de geïncarneerde God),
Hodder and Stoughton Ltd, Londen, 19773, 144 pp.
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bij de concilies van Nicea (325) en Chalcedon (451). Met behulp van filosofische
termen (ousia, hypostasis, physis en prosopon) werd hier de trinitarische en
christologische leer geformuleerd: Nicea bekrachtigde daarbij de term
‘wezensgelijkheid’ (homo-ousia/consubstantialitas), terwijl Chalcedon de
tweenaturenleer formuleerde en daardoor een concrete interpretatie wilde geven van
de nieuwtestamentische Jezusfiguur. Butler vindt dit de beste formule: hij kent er
althans geen betere. Volgt daarop een bijdrage van Brian Hebblethwaite (Cambridge):
Jezus, geïncarneerde God. Deze wijst op het belang en de betekenis van de incarnatie:
God heeft deze weg gekozen om zich aan ons kenbaar te maken en om ons naar zich
toe te trekken; hij is tot ons gekomen in deze historische persoon van Jezus.
De bundel wordt afgesloten met een derde opstel van Michael Green: Jezus en het
historisch scepticisme. De auteur meent de vooronderstellingen van dit scepticisme
te kunnen onderkennen in het afwijzen van het goddelijk karakter van de Schrift,
van wonderen en van de volstrekte uniciteit van Jezus; hij tracht daarna de bezwaren
tegen de historische betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de
incarnatiechristologie te ontzenuwen; en hij wijst tenslotte op de gevolgen die het
laten varen van de incarnatieleer zou meebrengen. Een postscriptum besluit het hele
boek. Het bevat de recensie van John Macquarrie (Oxford) op The Myth of God
Incarnate. De bekende Anglicaanse theoloog wijst op de inconsistentie in het gebruik
van de twee sleutelbegrippen ‘mythe’ en ‘incarnatie’ en vooral op het feit dat de
Zeven geen alternatief, geen eigenlijk nieuw christologisch ontwerp geboden hebben.

Is Jezus God?
J. Macquarrie heeft de spijker op de kop geslagen: er is behoefte aan een nieuwe
orthodoxe christologie. Geen van beide bundels heeft die echter geboden: het zijn
dan ook twee overbodige boeken. En intussen blijven wij aangewezen op de
christologieën van P. Schoonenberg, H. Berkhof, E. Schillebeeckx, W. Pannenberg,
J. Moltmann, K. Rahner, H. Küng, Chr. Duquoc e.a. Nochtans hebben beide besproken
werken hun eigen verdiensten (gehad), waarop ik hier wat nader wil ingaan.
The Myth of God Incarnate werd geschreven vanuit de diepe bedoeling het
Godsgeloof te vrijwaren. Een bepaalde (nog steeds) courante incarnatie- en
triniteitsleer doet inderdaad tekort aan dit Godsgeloof door de (vaak onbewuste)
identificatie of gelijkstelling op te roepen tussen Jezus
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en God, tussen Vader en Zoon. Het komt er dus op aan op een juiste manier onze
Christusbelijdenis in te schakelen in ons Godsgeloof. Daarvoor zullen wij de
verhouding tussen Godsopenbaring en Christusgeloof of tussen theo-logie en
christo-logie moeten herdenken: wij zullen heel ons geloof moeten concentreren op
zijn kerninhoud, die is: de waarheid van de heilshandelende God in Jezus Christus
door onze persoonlijke en gezamenlijke mensengeschiedenis heen.
Het zal er met name op aankomen een vernieuwd inzicht te verwerven in het
christendom als godsdienst van incarnatie of menswording, d.w.z. een godsdienst
die méér dan de niet-christelijke godsdiensten de nadruk legt op de ‘menselijkheid’
van onze God. Het christendom gelooft in het mysterie van de incarnatie in het
algemeen, d.w.z. in het mysterie van Gods aan- en inwezigheid in het wereldlijke,
in het aardse en vooral in het menselijke. Dit ervaren van Gods nabijheid aan onze
wereld, in de eigen autonomie van deze wereld, stelt ons juist in staat een bepaalde
dualistische manier van spreken over God als (de optelsom van) transcendentie en
immanentie te overschrijden. En dat het christendom zo sterk de nadruk legt op de
menselijkheid van onze God, is precies het gevolg van zijn geloof in de incarnatie
of menswording van Gods Zoon, d.i. het mysterie van Gods allesovertreffende aanen inwezigheid in zijn eniggeliefde Zoon, Jezus van Nazaret. Het ervaren van Gods
initiatief en werking in Jezus' spreken en handelen, in zijn optreden en persoon zal
ons ook in staat stellen een bepaalde dualistische manier van spreken over Christus
als (de optelsom van) God en mens, als goddelijke en menselijke natuur te
overschrijden. Een goed aangebrachte en uitgewerkte incarnatieleer- en hier citeer
ik John Macquarrie (p. 143) - houdt dus drie dingen in: dat het initiatief van God
uitgaat, niet van de mens; dat God diep betrokken en ingeschakeld is in zijn schepping:
en dat het centrum van dit initiatief en deze inschakeling Jezus Christus is.
Incarnatie, aldus opgevat, is geen mythe in de populaire zin van het woord: iets
wat vals is of niet waar, waardoor de tegenstelling tussen waarheid resp. werkelijkheid
en schijn resp. verzinsel wordt opgeroepen. Een mythe, een mythologisch verhaal
in de klassieke zin van het woord, is een verzonnen godenverhaal waarin wij niet
geloven. Zulke mythe neemt de incarnatie niet ernstig: in de mythe vertoont God
zich immers in een schijnlichaam, terwijl de christelijke incarnatieleer juist heel en
al gecentreerd is op de historische werkelijkheid van Jezus van Nazaret. Een mythe
in de technische en filosofische zin van het woord is echter de dynamiek die vervat
is in de kern van een reëel gebeuren, die in een oerervaring besloten ligt als macht.
Zij wordt aldus een spreken over een
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gebeuren, dat in onze werkelijkheid of wereld plaatsheeft maar er niet vaststelbaar
is, er niet in gecontroleerd kan worden. En zo is de mythe een speciale vorm van
interpretatie van de werkelijkheid, die voor geloof en theologie dienstig kan zijn en
met name in de incarnatieleer.
De verdienste van The Truth of God Incarnate bestaat erin dat het geschreven werd
vanuit een andere diepe bedoeling, t.w. de vrijwaring van het Christus geloof. Een
bepaalde huidige christologische trend vervalt inderdaad te gemakkelijk in een
‘ontheologische’ Jezulogie, die Jezus graag ‘zonder God’ zou willen zien. Jezus
verschijnt in deze literatuur al té uitsluitend hetzij als de revolutionair, de contestant,
de politieke bevrijder of de sociale agitator, hetzij als de superstar, de ideale medemens
of modelmens, de goede mensenvriend of de zoete mysticus. Nochtans bestaat de
kerninhoud van ons geloof in de overtuiging dat God in Jezus Christus heil en
toekomst van de wereld wil zijn.
Voor het christelijk geloof is Jezus warempel een religieuze figuur, ja een
goddelijke mens. In het Nieuwe Testament komt hij naar voren als een volstrekt
unieke mens in de zelfopenbaring van God aan ons, eenmalig en onuitwisselbaar dus
met alle andere mensen uit onze geschiedenis. En deze unieke uitzonderingspositie
in Gods zelfopenbaring aan ons bekleedt Jezus onder de mensen omwille van zijn
goddelijk zoonschap, d.w.z. om de wijze van Gods aanwezigheid in hem die volstrekt
nieuw of uniek is. Men zal dus spreken over uniciteit of goddelijke zoonschap van
Jezus, omdat heel het nieuwtestamentische Jezusverhaal, uitdrukking van de
geloofservaring van de Jezusleerlingen, wijst op een heel bijzondere eenheid of
verbondenheid van Jezus met God, ‘zijn’ Vader. Het gaat in het Nieuwe Testament
om een paradoxe identiteit tussen Jezus en God, tussen Vader en Zoon, die
onderscheiden van elkaar toch één zijn in spreken en handelen, daar God in hem en
door hem voor ons zijn werk verricht en tot ons zijn woord spreekt. Omwille van
deze paradoxe identiteit is het ons onmogelijk over Jezus te spreken zonder de Vader
te vernoemen en omgekeerd over God te spreken zonder Jezus te vernoemen. Jezus'
goddelijk zoonschap is aldus gegrond in zijn totaal unieke toewending tot zijn Vader,
als gevolg van of gedragen door de absoluut unieke toewending van God tot zijn
Zoon.
The Truth of God Incarnate wil dit Christusgeloof vrijwaren met behulp van de
traditionele Chalcedonformulering: ‘waarlijk God en waarlijk mens’ of ‘twee naturen
in één goddelijke persoon’. Deze formule heeft en behoudt haar waarde in de
uitdrukking van ons Christusgeloof. Op voorwaarde dat ‘deity, divinity of Godhead’
en ‘humanness, humanity of man-
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hood’ van Jezus nooit los van elkaar gezien worden: samen drukken zij het mysterie
én de paradox van de mens Jezus uit. Door deze eenheid (niet de vereniging) van
god-menselijkheid in Jezus ontstaat die vreemde harmonie der contrasten, die het
eigene van de Jezusfiguur uitmaakt. We kennen zulke vreemde harmonie nog in
woorden en werkelijkheden als ‘donkerlicht’, wat niet donker en licht is maar
donker-licht. Deze traditionele formulering voor Jezus als ‘God-mens’ (of beter
‘mens-God’) en ook als ‘God’ of een ‘goddelijke persoon’ is echter niet de enige
christologische belijdenis. We vinden haar b.v. niet in de Schrift, waar Jezus beleden
wordt als de Messias of Christus, als de Heer en als de Zoon of het Woord van God.
En thans verschijnen nieuwe christologische belijdenissen als: de nieuwe mens of
dé mens, de unieke of onvergelijkelijke mens, de volmaakt vrije mens, de genademens
of de historisch singuliere mens. Of ook: Jezus als Gods openbaringsgestalte in
menselijkheid, als de zichtbaarheid van Israëls God of als de menselijke zichtbaarheid
van de onzichtbare God. Wat de auteurs van The Truth hebben nagelaten, is de
Chalcedonformulering te interpreteren vanuit haar eigen tijd en situatie, vanuit de
Griekse denkwereld van de 4de/5de eeuw na Christus, waarin ze ontstaan is. Dit zou
hen in staat gesteld hebben enerzijds de innerlijke bedoeling, het zgn. Anliegen van
deze formulering te vatten en anderzijds ze ook te relativeren. In Een Mens om nooit
te vergeten heb ik dit destijds proberen te doen3.
Het gevolg van dat verzuim is dat een letterlijke of fundamentalistische interpretatie
van de tweenaturenleer en ook van de incarnatiegedachte - in de strikte zin van
incarnatie van God in de historische mens Jezus van Nazaret: God ‘wordt’ mens
resp. is mens ‘geworden’ (en niet de nadruk

3

Een Mens om nooit te vergeten. Over de Openbaring van God in Jezus Christus, Patmos,
Antwerpen/Utrecht, 1972, 212 pp. Ik betoogde daar dat de innerlijke zin en blijvende waarde
van de Chalcedonchristologie erin bestaat dat zij vanuit de Schrift elke christologische
ontwikkeling in heden en toekomst gestuurd heeft naar de uitdrukking van ons geloof in de
unieke Godsverbondenheid van de mens Jezus. En dit zowel tegen de uitholling van zijn
mens-zijn als tegen de loochening van zijn Gods Zoon-zijn. Maar ik wees ook op de eigen
optiek van deze christologie: zij is een essentialistische-metafysische beschouwing van
Christus in termen en begrippen, ontleend aan de Griekse wijsbegeerte, waardoor deze
christologie zich blokkeerde op het (God)-‘zijn’ van Christus. En vooral wees ik op het
feitelijke gevolg van dit Chalcedoonse denkmodel, t.w. de verdeling van Christus in twee
lagen of in twee realiteiten, een goddelijke en een menselijke, waartussen uiteraard geen
gemene maat bestaat, zodat Jezus' menselijke natuur helemaal opgeslorpt werd door zijn
goddelijke, alle nadruk meteen kwam te liggen op zijn goddelijke persoon-zijn en wij Jezus
nog nauwelijks als mens hebben ervaren. De lezer die over deze Chalcedonkritiek méér wil
weten, zij verwezen naar mijn boek, p. 142-160.
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op: het ‘Woord’ van God is ‘mens’ geworden) - in het huidige christendom niet meer
dezelfde plaats kan innemen als vroeger. Het zal m.a.w. moeilijk worden Jezus nog
‘God’ te noemen, omdat deze titel thans gemakkelijk de gelijkstelling tussen Jezus
en God oproept.
Ik mag hier ter verduidelijking Karl Rahner aanhalen. In zijn bekende Grundkurs
des Glaubens (1976)4, is het hem op p. 279-281 te doen om de betekenis van het
woordje ‘is’ in de ‘formule van de orthodoxe descendentie-christologie’: Jezus ‘is’
God. De auteur meent dat hier een uitspraak in het geding is, die een eenmalige
structuur bezit en daarom een betekenis heeft, die verder nergens meer in de taal
voorkomt. ‘Is’ zou hier namelijk als koppelwoord in een heel andere zin functioneren
dan gewoonlijk: in dit geval zou het geen werkelijke identificatie (‘Realidentifikation’)
betekenen. Rahner schrijft: ‘Want Jezus in en naar zijn mensheid, die we zien, als
we “Jezus” zeggen, “is” niet God, en God in en naar zijn godheid “is” niet mens in
de zin van werkelijke identificatie.... Men moet toegeven en daarmee pastoraal ook
rekening houden, dat niet iedereen, die aanstoot neemt aan de formule: “Jezus is
God”, om die reden al heterodox moet zijn. De christologische “is”-formules “dezelfde” is God en mens - bergen aldus als vermeende parallellen van de “is”-zinnen
in het alledaagse spraakgebruik permanent het gevaar in zich van een verkeerde
uitleg, die in deze parallellen zijn oorsprong vindt: de hierin gesuggereerde, maar
absoluut niet bedoelde identiteit wordt door welke (= een of andere) verklaring
achteraf ook niet duidelijk en oorspronkelijk genoeg uitgesloten, nog daargelaten,
dat zo'n verklaring weer gauw vergeten wordt.... Als iemand bijvoorbeeld zegt: “Ik
kan toch echt niet geloven, dat een mens God is, dat God een mens (geworden) is”,
dan zou de eerste juiste christelijke reactie niet de constatering moeten zijn, dat hier
een christelijk gronddogma verworpen wordt, maar het antwoord, dat de uitleg welke
van de gewraakte formule gegeven wordt, vermoedelijk ook niet overeenkomt met
de werkelijke christelijke betekenis van deze uitspraak’ (p. 280). Die andere zin of
betekenis omschrijft Rahner als ‘een eenmalige, verder niet voorkomende en ten
diepste geheim blijvende eenheid van reëel verschillende werkelijkheden, die op
oneindige afstand van elkaar staan’ (p. 279 e.v.). Of elders: ‘In het normale
spraakgebruik betekent zo'n is identiteit; hier echter slechts eenheid in blijvende
onderscheidenheid van de verenigde werkelijkheden van God en van de

4

In het Nederlands vertaald als: Wat is een christen? Motivering van ons geloof, Lannoo,
Tielt/Amsterdam, 1977, 422 pp.
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mens’ (zie Ik geloof in Jezus Christus, Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1971,
p. 33). Al bij al ontstaat echter de indruk dat Rahner erop bedacht is een aantal nieuw
gewonnen theologische inzichten die méér dan een louter terminologische kwestie
zijn, te verzoenen met de klassieke terminologie.

Naar een historische christologie?
In Een vreemd vertrouwd gezicht. Over moderne Jezusproblematiek5 heb ik een
uitvoerige schets gegeven van een historische christologie, d.i. een nieuwe orthodoxe
christologische benadering die uitgaat van de historische mens Jezus. Dit nieuwe
christologische denken is thans in Vlaanderen nagenoeg gemeengoed geworden6. Na
Vaticanum II gaat men met Jezus Christus graag alle wegen uit. Men schijnt thans
te slingeren tussen twee types van christologie. Enerzijds is er de genoemde
‘ontheologische’ Jezulogie, die Jezus graag ‘zonder God’ (of in plaats van God) zou
willen zien. Wie in de Schrift met Jezus heeft te maken, heeft er echter met God te
maken: een ‘christo-logie zonder theo-logie’ leidt dan ook naar een Jezulogie of
Jezuanisme, waarbij men uitsluitend oog heeft voor de mens Jezus van Nazaret en
niet zozeer voor God in hem, voor Gods woord en werk in Jezus. Anderzijds is er
ook de genoemde traditionele metafysische of ‘onhistorische’ christologie die god
graag ‘zonder Jezus’ (of zonder zijn mensgeworden Woord) zou willen zien. Wie in
de schrift met Jezus heeft te maken, heeft er nochtans ook met een ‘man op sandalen’
te maken: een ‘theo-logie zonder christo-logie’ heeft dan ook geleid naar het probleem
van Jezus' historisch mens-zijn, die in een essentialistisch-metafysische christologie
onwerkelijk wordt.
Beide types van christologie bevredigen thans een aanzienlijke groep christenen
niet meer. Er is dan ook vraag naar een nieuwe of vernieuwde christologie en naar
de grondslagen ervan. De grondslagen van het nieuwe christologische denken hebben
betrekking op het basisinzicht van de moderne theologie, die God heeft leren zien,
denken en ervaren in de horizon van de schepping resp. de geschiedenis en de
eschatologie (of de

5
6

Cahiers voor Levensverdieping, dl. 17, Averbode, 19762, 129 pp.
Getuige daarvan het semi-officiële T.-P.-Cahier 3: Wie zegt gij?... Lees- en werkboek over
Jezus, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen, 1978, 192 pp., dat precies tien jaar na mijn
Openbaring en belofte, Patmos, Antwerpen, 1968, 116 pp., verschijnt, dat tóen niet door de
beugel kon.
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geschiedenis die absolute toekomst heeft bij God en door God). De bijbelse God is
immers een God-van-de-geschiedenis, een God-in-de-wereld, kortom een God die
borg staat voor het verleden, het heden en de toekomst van de mensen. Op deze wijze
wil de moderne theologie openbaring en geloof ‘gronden’, d.i. hun wortelgrond en
voedingsbodem geven, in de historisch-menselijke werkelijkheid, bepaald in de
geschiedenis van Israël en in de geschiedenis van Jezus van Nazaret. In deze theologie
gaat het allereerst om een gelovige interpretatie van de schepping en de geschiedenis
als openbaringsmodel. Het gaat om de uitdrukking van haar grondovertuiging dat
God zich steeds openbaart door historisch-menselijke bemiddeling, maar in elke
bemiddeling juist aanwezig is of aanwezig komt en er zichzelf mededeelt als God
van ons heil. God werkt dus steeds voor ons door zijn schepselen te doen werken.
Of anders gezegd: het goddelijke is nooit on-bemiddeld, d.w.z. zonder de bemiddeling
van het menselijk-historische. Of nog anders (en misschien beter): God schenkt zich
onmiddellijk aan zijn schepselen, opdat deze voor elkaar zijn heil en genade zouden
kunnen bemiddelen. In gelovig perspectief is de menselijke historische activiteit
daarom Gods eigen mogelijkheid en geschenk aan de mens: hij ‘vervult’ deze
activiteit.
Op deze wijze spreekt de moderne theologie en christologie een ‘abstracte’
ontologische of essentialistische taal meer maar spreekt zij een ‘historische’ of
‘relationele’ ontologische taal. Historische ontologie of ontologie van de geschiedenis
betekent dat God aanwezig is in de schepping en in de geschiedenis (of dat de
eeuwigheid aanwezig is in de tijd, als greep op de tijd, of de tijd beheerst); relationele
ontologie of ontologie resp. metafysica van de relatie betekent dat de werkelijkheid
voor ons aanwezig komt in de relatie, dat het ontologische dus in de relatie is of dat
m.a.w. het relationele het metafysische of ontologische insluit en omgekeerd.
Uitgaande van deze grondovertuiging van de moderne theologie dat God zich
steeds als heil aan ons aanbiedt door historisch menselijke bemiddeling, zoekt de
nieuwe christologie een weg tussen een ontheologische Jezulogie en een onhistorische
christologie. Zij kan een bepaalde hedendaagse Jezusbenadering niet volgen, juist
omdat deze on-theologisch is, d.w.z. Jezus loshaakt van God; maar ook de traditionele
christologie kan zij niet (meer) volgen, omdat deze on-historisch is, d.w.z. Jezus
losmaakt van de menselijke geschiedenis en van diens eigen menselijkaardse
geschiedenis. Vandaar een nieuw christologisch denken, dat beslist de voorkeur geeft
aan een historische benadering van Jezus Christus, aan het zgn. historische
interpretatiemodel of openbaringsmodel,
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boven een essentialistisch-metafysische benadering of het zgn. traditionele
tweenaturenmodel. Dit nieuwe historische model noemt men de christologie ‘van
onderuit’, d.w.z. vanuit de historische mens Jezus, in wie het God aan het werk wil
zien en aan het woord wil horen voor ons; het oude metafysische model noemt men
de christologie ‘van bovenuit’, d.w.z. vanuit het eeuwige persoonlijke voorbestaan
van het Woord of de Zoon van God binnen God, zodat wij Jezus eerst als God dachten
en daarna zijn mens-zijn er op de koop toe nog bijnamen. Het nieuwe christologische
denken beoogt precies een synthese tussen het hedendaagse historische denken en
het traditionele ontologische denken of de uitspraken van de traditie m.b.t. de
persoonsontologie van Jezus. Het noemt zichzelf terecht historische christologie of
christologie in historisch perspectief, d.i. een christologie ‘van onderuit’ met een
ontologische draagwijdte; het gaat dus om een christologie die aanzet bij de mens
Jezus maar tevens een synthese maakt tussen zijn functie en zijn persoon, een synthese
derhalve tussen een functionele en een ontologische christologie, zijnde de synthese
tussen het werk en de persoon van Jezus. En zij zal zeggen dat elke christologie
noodzakelijk een (heils)historische christologie is of een christologie ‘van onderuit’,
dat m.a.w. in een goed aangebrachte en uitgewerkte christologie ‘van onderuit’ de
hele christologische leer besloten is.
Voor de nieuwe christologie is de historische mens Jezus van Nazaret derhalve
dé Gods-bemiddeling of dé Bemiddelaar Gods bij uitstek, die zij gelovig zal belijden
als de Christus, de Zoon of het Woord van God. Voor haar is Jezus dus het Woord
of de Zoon van God niet naast maar in en door zijn concrete wijze van mens-zijn.
De genoemde historische of relationele ontologie verschijnt hier derhalve als basis
voor een persoonsontologie m.b.t. Jezus als de Christus of Jezus als ‘iemand van
God’, zoals Paulus zegt (1 Kor. 3,23). Maar daardoor verlegt deze christologie ipso
facto het zwaartepunt naar de historische mens Jezus toe. Zij wil hem vanuit de
categorie ‘geschiedenis’ benaderen; zij wil vernemen hoe Jezus er in het raam van
zijn tijd komt uit te zien. Op deze wijze is heel de huidige Jezusproblematiek
toegespitst op de spanning tussen Jezus (als eigennaam) en Christus (als
geloofsbelijdenis). In de moderne Jezusproblematiek gaat het om de verhouding
tussen de Jezus van de geschiedenis en de Christus van de prediking of van het geloof
van de eerste kerk. Het recente historische onderzoek, alsook de nieuwe
christologische trend om Jezus' goddelijke zoonschap in zijn mens-zijn te plaatsen,
hebben in alle geval meegebracht dat Jezus' echt en volledig mens-zijn geen kwijnend
theologisch bestaan meer leidt. En het is er deze christologie daarbij te doen
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zowel om de vraag naar Jezus' identiteit of persoonsidentificatie als om de vraag naar
zijn zaak of beweging. Op de eerste vraag zal zij antwoorden met een beschouwing
over de ‘Jezus van God’; op de tweede met een beschouwing over de ‘God van
Jezus’. Maar beide vragen en antwoorden zal zij onafscheidelijk met elkaar verbinden.

In ruimer perspectief
Het geloven in een oecumenische, ja postoecumenische situatie en in confrontatie
met de grote wereldgodsdiensten en wereldideologieën zal in een wellicht niet zo
ver meer gelegen toekomst een tot dusver nog niet geziene affiniteit tot stand brengen
tussen alle Godgelovigen over de hele wereld. Voor de christenen zal het er dan op
aan komen dat zij geen tegenstelling maken tussen hun Godsgeloof en hun
Jezusbelijdenis of Christusgeloof, maar dat zij ook hun Christusbelijdenis weten te
integreren in hun Godsgeloof. De christenen zullen met name hun rechtgelovigheid
moeten verwoorden, die een concentratie is bij wijze van herinterpretatie van alle
theologische en dogmatische uitspraken op de kerninhoud van hun geloof: Jezus als
aanbod van universeel goddelijk heil aan alle mensen.
In de theologie (en ook in de verkondiging) gaat het immers om God, om Jezus
Christus en om de mens en zijn samenleving. De theologie zal God moeten leren
zien en ervaren in de horizon van zijn geschiedenis in Jezus Christus met de mensen
en dus ook in de horizon van de eschatologie. Als eerste opdracht heeft zij daarom
over God te spreken als over de persoonlijk dragende, goede grond, zin en toekomst
van mens en wereld. Deze aanwezigheid van God in onze mensengeschiedenis is tot
een beslissend hoogtepunt gekomen in de levensgeschiedenis van Jezus van Nazaret.
Daarom zal de theologie in de tweede plaats de bevrijdende maar tevens gevaarlijke
herinnering aan Jezus Christus oproepen. Zij zal dit verhaal van Jezus zodanig
belichten dat het ons verschijnt als het verhaal van God met de mensen; op deze
wijze wordt het Jezusverhaal ons verhaal met heel zijn mystieke, ethisch-politieke
of bevrijdende, en groepsvormende kracht; en dit verhaal van Jezus, het verhaal van
God met de mensen dat ons verhaal kan worden, zal niet eindigen in onze
geschiedenis. Aan de hand van dit Godsgeloof en deze Christusbelijdenis zal de
theologie tenslotte de voorname kwaliteit van zulk leven-in-geloof belichten: wie in
God en in Jezus Christus gelooft, heeft nù een leven, dat opborrelt tot echt, eeuwig
leven.
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‘Dubin's Lives’, Bernard Malamud
Alstein
‘Mijn karakter is optimistisch, maar het bewijsmateriaal niet:
bevolkingsmisère, honger, wanhoopspolitiek, kernwapens, de nasleep van
de Vietnamoorlog enzovoort.’ (B. Malamud)
In 1979 verscheen Malamuds lijvige roman Dubin's Lives, een boek dat dit jaar
in vertaling door Meulenhoff op de markt zal worden gebracht, en dat hopelijk
een beter lot zal beschoren zijn dan de vorige Malamudvertalingen die geruisloos
naar De Slegte werden afgevoerd. Malamud is namelijk ten onrechte in de lage
landen weinig populair.

Brooklyn
Bernard Malamud (o1914) beleefde een alles behalve zorgeloze jeugd. Een goede
start voor een schrijverscarrière naar wordt beweerd, al blijft de vraag of de jongen
er beter van werd. Hij was de zoon van Oosteuropese immigranten van Joodse afkomst
die met veel kommer en angst voor het bankroet een kruidenierswinkeltje openhielden
aan de rand van Brooklyn. Het was een leven van hard zwoegen, van weinig plaats
voor de verbeelding. Boeken, grammofoonplaten of schilderijen waren er niet, het
was slechts toen de negenjarige Malamud longontsteking kreeg, dat zijn vader hem
het twintigdelige ‘Book of Knowledge’ ten geschenke gaf. Daarmee deden de boeken
hun intrede, de school zorgde voor de rest. Hij werd later leraar proza-schrijven aan
het Bennington College in Vermont. Na zijn huwelijk in 1945 woonde Malamud in
Oregon, Rome, Bennington, Cambridge, Londen en New York. Een leven dat
schijnbaar ver verwijderd lag van het Brooklyns kruidenierswinkeltje, maar dat er
toch nauw mee verbonden bleef.
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Bernard Malamud, o 26 april 1914, Brooklyn, New York. B.A. City
College, New York. M.A. in Columbia. Lesgever aan het Bennington
College, Vermont.
The Natural (1952), The Assistant (1957), The Magic Barrel (1958),
National Book Award USA, verhalen, A New Life (1961), Idiots First
(1963), verhalen. The Fixer (1963), National Book Award, Pulitzer Price,
Pictures of Fidelman (1969), verhalen (‘Salzman, de huwelijksmakelaar.’),
The Tenants (1971) (‘De Huurders’), Rembrandt's Hat (1973), verhalen
(‘Rembrandts muts’), Dubin's Lives (1979).
(De vertalingen verschenen bij Meulenhoff, Amsterdam).
Zowel zijn jeugd - ‘een povere, maar leerzame periode’ - als zijn beroep - Malamud
doceerde 35 jaar proza-schrijven, een vak dat, het weze terloops opgemerkt, ook in
Vlaanderen een leerstoel zou mogen krijgen; wie merkte alweer op hoe onschatbaar
groot het verlies is voor dit land en zijn poëzie omdat Van Ostaijen, zelfs zonder
pedagogisch diploma, nooit de kans heeft gekregen poëzie te doceren? - zijn de
wortels van Malamuds schrijverschap. De figuren uit zijn boeken, de verhalen over
het wat armzalig bestaan aan de Newyorkse zelfkant, zijn naar het leven geschilderd.
De verlangens van de hoofdpersonages zijn niet groot - de hand van de dochter van
de schoenlapper bij wie een immigrant werkt bijvoorbeeld, of een beetje aandacht
van de jonge buurvrouw op wie een gepensioneerd dokter nog één keer in zijn leven
verliefd wordt - de manieren om hun doel te bereiken zijn niet indrukwekkend,
meestal durven ze hun mond niet open te doen en hun horizont reikt op zijn best tot
het einde van de straat. Kleine levens met schijnbaar kleine zorgen; Malamud schrijft
over deze mensen en hun verlangens met nauwkeurige aandacht voor elke
gevoelsverandering, voor elke gedachte, in een taal die - een eenheid van stijl en
inhoud die bij Malamud vanzelfsprekender lijkt dan bij wie dan ook - zuinig en
afgemeten is, een taal even karig als de wereld die ze beschrijft. Een woord, een
gebaar is in die beschreven wereld nooit gratuit, juist omdat er in die wereld zo weinig
gebeurt. In een tiental bladzijden wordt zo over heel wat beslist; in het verhaal over
de immigrant-schoenlapper bijvoorbeeld over zijn hele verdere leven, in het verhaal
over de gepensioneerde dokter over het verloop van de jaren die hem nog resten. Het
zijn niet zomaar gebeurtenissen die worden verhaald, het zijn dé gebeurtenis-
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sen uit levens, of beter, het is die ene gebeurtenis. Want romanhelden in de zin dat
hen veel overkomt, dat ze boeiende en afwisselende levens leiden, zijn Malamuds
figuren niet. Het zijn - om het bij dat cliché te houden - mensen van vlees en bloed.
Zo worden de tragedies van koningen en generaals uit de klassieke stukken herleid
tot de verwachtingen en de vrezen, tot de teleurstellingen van de allerkleinsten. De
tragedie is er niet minder om, men moet alleen meer concentratie opbrengen om een
vertwijfelde blik van een schoenlapper op te merken, om zijn onafgebroken gehamer
juist te duiden, dan om Hamlets beroemde monoloog dadelijk te begrijpen. Het
verklaart misschien het geringere succes van Malamud - al is op dit niveau van
algemeen erkende wereldliteratuur natuurlijk veel te relativeren. Saul Bellow
bijvoorbeeld schrijft vanuit dezelfde joodse achtergrond, hij heeft een identieke
problematiek - twijfel en speuren naar menselijke integriteit - maar hij voert
professoren (Herzog) en regenkoningen (Henderson) ten tonele; een lezerspubliek
dat in dit westen al eerder behoort tot het meer gegoede milieu, of alleszins dichter
bij de problemen staat van de twijfelende intellectueel dan bij de verwachtingen van
een kruidenier, een schoenlapper, zal meer herkennen in Bellow. En hoeft het dan
nog gezegd dat, omdat Bellow, groot schrijver als hij is, bij momenten niet terugschrikt
voor overdrijving, woordenvloed en breed armgezwaai, deze vergroting van de
problematiek de indruk wekt, dat hij met ernstige problemen bezig is? Het duurt een
tijd voor men bij Malamud merkt dat hij zich op zijn manier met even fundamentele
zaken inlaat.

Het schrijven
Naast deze eerste achtergrond voor Malamuds schrijven die vooral in verhalen tot
uiting komt en die sommige critici - men leze er bijvoorbeeld het oordeel van Martin
Seymour-Smith op na in Who's Who in Twentieth Century Literature - pleegt te
ergeren, is er een tweede achtergrond: het schrijven zelf, meer bepaald het creatieve
proces van het schrijven. Het heeft onloochenbaar te maken met Malamuds langdurige
carrière in een zo ondankbaar vak als leren proza-schrijven, met zijn dagelijkse
confrontatie met mensen die iets te zeggen hebben - wie heeft dat niet? - die
koortsachtig op zoek zijn naar een vorm om zichzelf uit te drukken en die denken,
hopen dat die vorm de literatuur zal zijn. Het is voor een schrijver een bekende,
pijnlijke belevenis: de verre onbekende die, gedreven door wie of wat, niemand die
het weet, plots een manuscript op de schrijftafel doet belanden, die raad vraagt, en
eerder dan op raad op erkenning hoopt, die
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alles wat hij heeft neergeschreven ook werkelijk heeft doorleefd, er in sommige
gevallen nog net niet aan ten onder is gegaan, maar die, ware gevoelens verwarrend
met ware literatuur, zo klungelt en zo vals klinkt, dat het alleen maar schrijnend is.
Want hoeveel schrijvers die met dergelijke ongevraagde manuscripten worden
geconfronteerd zijn nog zo zelfverzekerd, zo zelfingenomen, dat ze de pogingen tot
schrijven terugsturen zoals Goethe het ooit deed met dit antwoord dat een zekere
Pfizer ontving: ‘Uw boekje heb ik doorbladerd. Maar daar men zich bij een
rondwarende cholera voor storende impotenties moet hoeden, heb ik het terzijde
gelegd’? De dagelijkse confrontatie met mensen met schrijvers-ambitie heeft alleszins
zijn invloed gehad op het werk van Malamud. Het duidelijkste voorbeeld van die
invloed zijn de twee merkwaardige schrijvers in The Tenants, een meesterlijke roman.
Beiden hebben ze ‘een boek in zich’, dat ene, grote boek dat, zoals het in Amerika
meer gebeurt, roem zal brengen, welstand, dat hen met één slag uit de onbekendheid
zal halen, een boek waarvoor ze reeds agenten hebben gecontacteerd, voorschotten
ontvangen, alleen moet het nog geschreven worden. In The Tenants werken de twee
jonge schrijvers, een blanke en een zwarte - een bijkomende complicatie - in een
kraakpand, één van die oude, te slopen Newyorkse appartementsgebouwen, leeg,
verlaten, op instorten; het zou nog een symbool kunnen zijn voor deze wereld ook.
De twee beloeren elkaar, bekritiseren elkaars werk, ze zijn jaloers, niet alleen op hun
werk, maar ook op hun liefjes, de vrienden en relaties, ze hebben alle moeite met het
eigen werk dat weken stagneert en dan weer plots in één ruk honderd bladzijden
opschuift, ze worstelen met de vraag der vragen voor een schrijver: heb ik het boek
wel in me? Gombrowicz schreef ooit over zichzelf in zijn dagboek: ‘France zegt,
talent is alleen maar groot geduld. Gide: talent is angst voor de nederlaag. Als talent
angst en geduld is ontbreekt het me niet aan talent.’ Na Malamuds The Tenants zou
men rustig kunnen stellen dat angst en geduld niet noodzakelijk bewijzen zijn voor
talent. Het is een gedachte die de lesgever proza-schrijver Malamud niet vreemd kan
zijn. En die hem niet onverschillig laat. Getuige ook Dubin's Lives.

Dubin's Lives
William Dubin, hoofdfiguur van Malamuds jongste roman, is een biograaf. Hij heeft
biografieën geschreven over o.a. Thoreau - ‘No man had a better unfinished life’ over jonggestorven kunstenaars Short Lives; zijn voorkeur bleek steeds uit te gaan
naar mensen met sex- en potentieproble-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

607
men, korte levens ook. Het mag dan ook niet verbazen dat hij aan een biografie over
D.H. Lawrence begint. Waarom Lawrence? Net als Thoreau stierf Lawrence jong aan TBC - ze hadden als schrijver hetzelfde thema - ‘death and resurrection’ - beiden
werden ze onderdrukt door possessieve vrouwen, het waren puriteinen, Thoreau ‘is
one of those people who lived on sublimated sex’, Lawrence ‘seemed never entirely
at peace with his sexual nature’ - hij werd impotent rond zijn veertigste - en beiden
hielden ze veel van de natuur. Op het ogenblik dat hij aan zijn biografie begint is
Dubin 57 jaar. Hij houdt van regelmatig en hard werken, van biografieën schrijven;
‘I do few things perhaps to do one thing well.’ Hij heeft zijn vrouw Kitty, een weduwe
met zoon, toevallig leren kennen, ze zijn 20 jaar getrouwd, hij heeft een volwassen
dochter van haar, ze wonen in een landhuis, omgeven door bossen en velden. Dubin
houdt van zijn dagelijkse wandeling en van de natuur. Dat heeft hij in het begin van
het boek alvast met Thoreau en Lawrence gemeen. Even overwoog hij een biografie
over V. Woolf te beginnen - over wier sexuele relaties de biograaf Dubin zeker
inspirerend had kunnen schrijven - maar daar was Q. Bell net aan begonnen, een
kleine verwijzing naar de werkelijkheid. Indien schrijven, ook het schrijven van
biografieën, alleen een kwestie was van aan tafel te gaan zitten, pen, papier en
steekkaarten te nemen en losjes aan het werk te gaan, dan was er nooit een roman
als Dubin's Lives geweest. Maar, zoals Dubin zelf zegt, nooit kwam in de kunst iets
belangrijks tot stand, tenzij ten koste van een leven of op zijn minst ten koste van
een stuk van het leven. Dubin zal zijn eigen waarheid als het ware aan den lijve
ondervinden.
Het werken aan de biografie van Lawrence, het bestuderen van Lawrence's wereld,
woelt zijn hele leven los. Op seksgebied bijvoorbeeld. Er is de twintigjarige Fanny,
een studente die zich tot hem - in het begin tot zijn boeken - aangetrokken voelt en
met wie hij, zoals dat heet, een verhouding hoopt te beginnen. Alleen is niets
eenvoudig, zeker niet voor Dubin. Hij gaat met haar naar Venetië, op studiereis zoals
hij zijn vrouw vertelt, een oudere man met een verblindend mooie jonge vrouw, een
man vol twijfels plots die op de koop toe de nodige tegenslag ondervindt. Alsof het
lot hem extra tegenwerkt. Het ‘avontuur’ met Fanny loopt heel teleurstellend af, heel
vernederend ook voor hem; oude man op zijn plaats gezet. En erger nog: was een
jonge vrouw die hij een dag toevallig met een veel oudere man op een kanaal zag
voorbijvaren, zijn dochter niet? Hij laat er Fanny zelfs een middag voor in de steek
om dat uit te vinden, maar een antwoord op zijn vraag krijgt hij niet. Nog niet.
Omdat Dubin niet luchthartig is, werkt ‘het avontuur’ diep in hem na. Zijn
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mislukking eerst en vooral, maar ook de eeuwenoude vraag of hij zijn vrouw het
slippertje zal bekennen of niet. Het gevolg is nieuwe twijfel, het eindeloos overdenken
van wat is gebeurd, het bepalen van zijn rol in het gebeurde, de pijnlijke herinnering
aan het jonge lichaam van Fanny, tot het werken aan de biografie stokt. Alles loopt
vast. En zoals meer gebeurt met schrijvers die niet schrijven: Dubin begint zeurend
in te werken op zijn omgeving. Resultaat: ook de verhouding met Kitty wordt koel
en afstandelijk; Kitty die een overvloed aan goede wil aan de dag legt om te begrijpen,
die zich mee in Lawrence verdiept in de hoop daar te vinden wat haar man kwelt,
die - de Amerikaanse remedie voor veel problemen - een psychiater begint op te
zoeken en zowaar aan haar eerste, overleden echtgenoot begint terug te denken. ‘I
married her marriage’ is dan ook één van Dubins sombere gedachten. Ondertussen
is ook het contact met zijn stiefzoon die tijdens de Vietnamoorlog naar Zweden
deserteerde, en met zijn dochter op een dood spoor gekomen. De problemen van de
niet schrijvende, de vastgelopen schrijver: het levert prachtige bladzijden op. Tot
Fanny terugkeert, hij met haar toch een verhouding begint - hoe voortreffelijk is, na
de mislukte Italiaanse reis, hun eerste ontmoeting in de velden en bossen van Vermont
niet uitgeschreven - en hij de biografie met wanhoop en twijfel verderzet. De levens
van Thoreau, Lawrence en William Dubin beginnen merkwaardig samen te vallen.
De vragen die de grote schrijvers zich stelden, worden ook zijn vragen; hun
problemen, tot in Dubins dagelijks leven, de zijne; de hele wereld om Dubin heen
wordt nog slechts herleid tot, dient nog slechts voor zijn boek, meer bepaald voor
het oplossen van de problemen van seks, dood en menselijke verhoudingen, en zelfs
Lawrence's lot, impotentie, blijft Dubin niet bespaard. Fanny, Kitty, hun ervaringen,
hun verhoudingen die Dubin soms zeer in de war brengen, alles wordt afleiding en
studie-object tegelijker tijd en bij Dubin wisselt, zowel in zijn persoonlijk leven als
in zijn werk dat jaren van zijn leven in beslag neemt, het inzicht zich af met
vernedering en nederlaag, tot hij langzaam maar zeker fundamentele zekerheden
herwint, of beter - want wat is nog fundamenteel na de uitdaging die Lawrence was?
- van zekerheden waarmee hij weer een tijd verder kan.
De zelfontdekking van Dubin, langs het schrijven om, is de kern van het boek.
Dat wordt toegelicht aan de hand van allerlei concrete voorvallen, die beter niet
worden naverteld om eventueel leesplezier niet te vergallen, van feiten en
gebeurtenissen, want filosoferend schrijft Malamud niet; een filmscenarist zou het
met het verwerken van de roman dan ook niet heel lastig hebben. Zo is het boek het
verhaal van een zoektocht naar nieuwe ankers nadat oude losgeslagen werden. Naar
nieuwe antwoorden.
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Waarom schrijft hij biografieën? ‘Everybody's life is mine unlived. One writes lives
he can't live.’ Vanwaar zijn streven naar regelmaat? ‘Discipline as evasion of a larger
pain.’ Zijn verhouding met de jonge Fanny? Zijn veranderde verhouding met zijn
vrouw? Waarom al die relatie- en seksproblemen aan de vooravond van zijn zestigste
verjaardag? ‘Middle age is when you pay for what you didn't have or couldn't do
when you were young.’
Dubin's Lives is voor alles een warm boek. Vol aandacht voor het kleinste detail,
vol merkwaardige en poëtische spankracht ook, uitgeschreven in scènes die overlopen
van schijnbare alledaagsheid maar die nooit hun dramatische ondertoon verliezen.
Zal een man zijn vrouw vertellen over een andere vrouw, zal hij liegen of niet? is
een vraag die vele bladzijden overheerst, tot bij de lezer het vermoeden, de angst, de
hoop ontstaat dat het wel zal gebeuren. Alleen - en dat maakt het boek sterk - wordt
het duidelijk dat, als het gebeurt, het toevallig zal zijn, op een onbewaakt ogenblik,
tijdens een onschuldig gesprek over bloemen in de tuin bijvoorbeeld. Het resultaat
is, dat al die schijnbaar onschuldige gesprekken tussen Dubin en zijn vrouw in de
meest eenvoudige zin van het woord spannend zijn. Ook de andere verhoudingen,
met dochter, stiefzoon, vrienden, psychiater van zijn vrouw verlopen op deze basis.
Ze zijn heel zeldzaam de mensen die van het alledaags leven een toneelstuk maken,
die heftig en passioneel te werk gaan, duidelijke beslissingen nemen, altijd even
rechtlijnig zijn, die achteloos en lichtzinnig twintig jaar lange verhoudingen breken
en mensen kwetsen; net zo goed als de schrijvers niet bestaan die theatraal aan een
tafel gaan zitten en die als het ware in één grote, geïnspireerde worp een meesterwerk
aan de literatuur toevoegen. Goede dingen - in verhoudingen, in literatuur - gebeuren
slechts ten koste van veel tijd, veel geduld, twijfel en mislukken; het is geen nieuwe
waarheid, maar Malamud heeft ze in Dubin's Lives op een ogenschijnlijk zo
eenvoudige manier weergegeven, dat het boek tot zijn beste werk moet worden
gerekend. Zelfs ondanks enkele mindere passages. De stiefzoon bijvoorbeeld die
300 bladzijden lang uit het boek verdwenen was moet op de voorlaatste pagina voor
de volledigheid nog even worden opgepikt. Het is een klassiek schrijversprincipe
dat Malamud wel duizend keer moet hebben voorgehouden: laat in een boek nooit
losse steken hangen, vermeld nooit iets of iemand tenzij je er iets mee doet. Een
theorie die heel wat schrijvers - Nabokov om er maar één te noemen - glimlachend
naast zich hebben neergelegd, maar die Malamud trouw opvolgt. Het belet niet dat
het een prachtig boek is. Er kan reikhalzend naar de vertaling worden uitgekeken.
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De collages van Paul Joostens
Jo F. Du Bois
L'Art du collage est un sport dangereux, l'artiste collagisant risque à chaque
tournant de se coller la figure par terre.
(Paul Joostens)

Meer nog dan in schilderijen en tekeningen heeft Paul Joostens in collages
gestalte gegeven aan zijn levensivisie en dromen1. Het is een bizarre wereld
doordrenkt van ongenoegen om het bestaan en diep pessimisme. Een wereld
waarin de figuren opduiken van glamourgirls, filmsterren en fatale vrouwen,
van vrome kloosternonnen en onschuldig-sensuele poezeloezen, van verdorde
lichamen en akelige skeletten. Alles badend in een sfeer van revolte en schampere
ironie om geïnstitutionaliseerde religies, van uitgesproken sensualisme en
aangeboren mysticisme, van macabere wanhoop en heimwee naar de geborgen
vroomheid der middeleeuwen: Brugge, kathedralen, begijnhoven en Memling.
Joostens heeft het leven met tegenzin ondergaan. Het menselijk bestaan spuwde hij
uit: ‘J'eus le Droit (?) de Naître (malgré moi) le Devoir d'Exister. (Merde à
“l'Exister”)2’. (1950) Hij had een hekel aan al wat op determinisme lijkt en de mens
dwingt blindelings te zijn. Daarom verafschuwde hij de natuur. In een brief van 1925
aan J. Leonard schrijft hij:

1

2

Dit artikel is de lichtjes omgewerkte tekst van een essay geschreven voor een uitgave van
Joostens lino's en een dertigtal fotocollages in facsimile. Te verkrijgen bij de galerij De
Dobbelhoef, Terlakenweg, Kessel (Lier).
Joostens hanteerde een heel persoonlijke, wat foute orthografie. Woorden die hij wilde
benadrukken schreef hij met een hoofdletter ook midden in een zin. Wij hebben bij het citeren
die schrijfwijze geëerbiedigd. Nog altijd kijken we uit naar de publikatie van Joostens'
geschriften. Enkele teksten zagen al het daglicht. Waar geen verwijzing staat vermeld, zijn
de citaten ontleend aan tekeningen en collages. Voor verdere bibliografische gegevens
verwijzen we naar Paul Joostens, catalogus tentoonstelling I.C.C., Antwerpen, 1967 (gec.:
ICC).
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‘Hoelang moet ik nog leven? Kent gij soms een huis waar men zonder pijn kan
sterven. Intimiteit met de natuur doet snakken naar eruit komen.’ Joostens onderging
het leven als een zinloze doem maar dit impliceerde geen totale vernietiging. Hij was
teveel aristocraat van de geest en het hart om de nek te buigen of de strijd te staken.
Hij geloofde in de alles overstijgende kracht van de geest die vrijheid is. ‘Il me reste
500 fr. pour terminer le mois mais j'ai la liberté de Pensée.’ (Journal)
De vrijheid van de idee impliceerde de bevrijdende kracht van het scheppen. Zo
werd voor hem de kunst reden van bestaan. Door haar bouwde hij een wereld op
waarin hij zichzelf kon zijn, los van elke dwang van buitenaf. Koppig verkoos hij
zijn eenzame weg te gaan: ‘Je préfère l'artificiel au vrai. Ce fut dur mais je l'ai fait.
C'est une victoire.’ (Journal)
In de kunst triomfeert de geest op het wisselvallige van de tijd en op de dood. De
natuur is slechts wilde groei en dwangmatige evolutie. Maar de steden blijven staan:
zij zijn die andere natuur, geboren uit het ondernemend denken en het vrije willen
van de mens. Joostens sloot zich in zijn stad op. Antwerpen heeft hij slechts enkele
malen, en node, verlaten: voor Parijs, voor een onafwendbaar bezoek, voor zijn
geliefd Brugge. Kunst overstijgt, kunst is reflexie, kunst is bezwering van het
vergankelijke. In zijn Testament schreef hij: ‘Mon Dada: réaliser le Dépas-

1. Zonder titel. 1923

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

613
sement. Réagir par intelligence... J'ai donné ma peau et mes os pour sublimer
l'exécrable vie.’ En in 1940 noteerde hij: ‘L'art de demain n'est pas une question de
coup de brosse, de tempérament et d'habilité. L'art de demain est fait de réflexion et
d'ordonnance, comme le furent Memling, Van der Weyden, Van Eyck.’3
Zonder kunst was het leven hem ondraaglijk. Door de kunst kon hij het
determinisme van het biologisch leven met al zijn kwalen van zich afstoten en kon
hij zich vrij een eigen leven in een eigen wereld opbouwen. ‘J'ai idée de création et
de destruction. Révolutionnaire n'est pas seulement celui qui hurle pour les autres,
mais surtout celui qui détruit en lui-même les attaches du passé-mort. Ainsi je prends
conscience des valeurs de la réalité.’ (Crédo du peintre, 1920)
In de techniek van de collages vond Joostens een geëigend middel om zijn wereld
op te bouwen.
De collage is een eeuwenoude kunsttechniek waarbij meestal gebruik wordt gemaakt
van papieren knipsels en snippers die aan elkaar worden

2. Syphilimètre H3 1925

3

Uit handschrift verzameling Van Grootel. Cf. ICC, p. 49 a.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

614
geplakt tot verrassend nieuwe en vaak onthutsende beelden4. De oudste, gekende
collages dateren uit het Japan van vóór duizend jaar. In de XIIIe eeuw wendden
Perzische kunstenaars die techniek aan om lederen boekbanden met ingewikkelde
patronen te versieren. Langs Constantinopel om raakten de collages ook in het Westen
bekend waar ze aanvankelijk als folklorekunst of bekoorlijke Spielerei werden
beschouwd. Ze werden pas onderdeel van authentieke picturale composities toen
rond 1910 Picasso en Braque de collages in hun kubistische schilderijen invoegden,
vooral omdat ze zo goed de vlakke beelding dienden. Ook de futuristen gebruikten
de collagetechniek en versterkten er de dynamische structuur van hun werken mee.
Toen Joostens tijdens de eerste wereldoorlog collages begon te maken, was die
techniek hem zeker niet onbekend, al vermoedde hij nog niet welke mogelijkheden
voor artistieke expressie hiermee werden geboden. Het was eerder door toeval dat
Joostens tot de collages kwam. Jan Kiemeneij herinnert zich nog de gesprekken die
hij rond 1916 voerde op een atelier in de Wijngaardstraat te Antwerpen met vrienden
kunstenaars waaronder Jozef Peeters, Georges Van Tongerloo en Paul Joostens. Op
een van die vele debatten, toen men het had over de schaarste aan

3. Demain. Naître et Disparaître. 1946

4

Cf. Herta Wescher, Die Geschichte der Collage, Köln, 1968/1974.
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materialen, opperde iemand de idee gekleurd papier te gebruiken als een substituut
voor de zo moeilijk te bekomen verf.
In twee tekeningen die, naar de stijl te oordelen, niet later dan 1916 ontstonden,
heeft Joostens bepaalde vlakken en structuren met goudpapier en witte en zwarte
knipsels overplakt. Deze tekeningen werden nog niet als echte collages gedacht maar
wellicht zijn het de eerste probeersels. De oudste, gedateerde collages van Paul
Joostens ontstonden in 1917. Het zijn meestal abstracte composities met gekleurde
papierstroken, constructivistisch van opbouw, met een sterk dynamisch ritme dat de
invloed van het futurisme verraadt. In enkele van die collages komen bedrukte
krantenknipsels voor zoals die ook in de kubistische werken van Picasso en Braque
worden aangetroffen.
In de jaren na de oorlog maakte Joostens enkele dadaïstische tekeningen in
oostindische inkt opgehoogd met collages. Drie ervan - Echelle de Paris, Essentiel
Essence Ciel en Giration mixte de Libido - dateren van 1919, het jaar dat Joostens
naar Parijs trok. Heeft hij ter plaatse werken van Marcel Duchamp en Francis Picabia
gezien? De opbouw, de tekenwijze, het voorstellen van machines die de liefdesdaad
voltrekken, de manier waarop de letters van de titels in de composities werden
aangebracht, wijzen op een mogelijke beïnvloeding. Een later werk, wellicht de meest
geslaagde dadaïstische collage - Siphilimètre H 3 (1925) - is in dezelfde stijl gemaakt.
Inmiddels had Joostens ook andere collages ontworpen die meer bij het werk van
de Duitse dadaïsten aanleunden. Zijn contact met Kurt Schwitters, die hij rond 1920
leerde kennen5, hebben hem wellicht bevestigd in de

4. Demain. Sa Majesté l'Enfant. 1946

5

Of Joostens Kurt Schwitters persoonlijk ontmoet heeft, is mij niet duidelijk. Wel moet hij
diens werk gekend hebben. Over Schwitters en zijn reis door de Nederlanden cf. Friedhelm
Lach, Der Merz Künstler Kurt Schwitters, Köln, 1971.
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5. 12 Montages en Sourdine. La Maléfique 1946

waarde van de experimenten die hij al sinds 1917 had uitgetest. Hij ging er nu bewust
mee door. Mermaid Simplified (1921) waarin ook gillettemesjes werden aangebracht,
is er een duidelijk voorbeeld van. Phil Mertens6 stelt dat Joostens in die collages de
overgang voltrok van kubisme naar dadaïsme. Die uitspraak dient meer genuanceerd
te worden, daar hier geen rekening werd gehouden met de Parijse collages van 1919.
Al deze werken blijven vrij experimenteel. De Siphilimètre H 3 (1925) schijnt wel
de laatste, uitgesproken dadaïstische collage te zijn geweest. Joostens zal na enkele
jaren alleen nog fotocollages maken van een heel andere uitvoering. Trouwens een
echt dadaïst is hij nooit geweest. Hoe gerevolteerd hij ook was, hoe schamper-ironisch
hij zijn kon, het totale nihilisme van de dadaïsten lag hem niet. Zijn misprijzen voor
alles wat onecht was of de vrijheid van de geest belaagde, ging gepaard met een
positieve inbreng van zinvolle waarden. ‘Mais la Sagesse de l'individu Triomphe.
La Sauvagerie des bas étages de la création s'éteint pour faire place à une Energie
Purificatrice’ (1946)7. In het oeuvre van Joostens is er altijd de wil om de zinloosheid
van het bestaan te bezweren. Zijn fotocollages zijn de iconen van deze bezwering.

6
7

Cf. Phil Mertens, Geest en klimaat rond Paul Joostens, in: ICC, 71 a.
Paul Joostens, Les Apocalypses, verz. A.M.V.C., Fonds nalatenschap, 1946, Cf. ICC, p. 50
b.
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6. La finale d'une cellule humaine. 1955

Fotocollages zijn samengesteld uit fotoknipsels die aan mekaar worden geplakt8.
Stukken en brokken van herkenbare beelden worden uit hun verband gerukt om door
nieuwe associaties een ander, bevreemdend beeld op te bouwen, vol geheimzinnige
allusies. De eerste fotocollages ontstonden in 1916 in de Berlijns-dadaïstische kringen
rond R. Hausmann, J. Heartfield en G. Grosz9. In deze nieuwe kunstvorm werden
heel wat kubistische principes toegepast: het benaderen van het beeld vanuit
verschillende standpunten tegelijk en de vrije opbouw van de vlakke onderdelen naar
de innerlijke wetmatigheid van de compositie. Belangrijk zijn ook het dynamisch
ritme dat aan de futuristen werd ontleend en de contrastwerking van de
wit-zwartfotografie en de film. De fotoknipsels bewaren hun oorspronkelijke identiteit
maar gaan meteen op in de nieuwe beelding: zij worden de legstukken van een
montage die zo wordt samengelegd dat een nieuwe figuratie tot stand komt. Er ontstaat
een sterke spanning tussen de eigenheid van de onderscheiden knipsels en het
uiteindelijke totaalbeeld, spanning die bevreemdend en ontroerend werkt.

8
9

Joostens noemde deze werken: fotomontages. De term is onnauwkeurig. Fotomontages zijn
zuivere foto's. Beter is derhalve de term ‘fotocollage’ te gebruiken.
Cf. Hans Richter, Dada, art and anti-art, London, 1965 en William S. Rubin, l'art dada et
surréaliste, Paris, s.a.
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Bij het bekijken van fotocollages dient men oog te hebben voor de vorm van de
verschillende knipsels, voor de contrasten van de witte en zwarte vlakken, voor de
richting die aan elk stuk gegeven wordt en voor het caleidoscopisch geheel. Joostens
hechtte in zijn fotocollages veel belang aan de harmoniëring van de vele vlakken
zodat de eindcompositie ondanks de veelheid en de verscheidenheid der onderdelen
een streng opgebouwde constructie vertoonde. Hij heeft daarom ook niet geaarzeld
abstracte (wit- of zwartgekleurde) vormen in de collage te verwerken.
In de jaren twintig maakte hij al enkele fotocollages: Rétable catalan (1920), Poule
de Luxe (1922) en Kwannon10 (1928). Tien jaar later, in 1937, ontstaan de meer dan
honderdzeventig fotocollages van de reeks Le Royaume des Choses inutiles. Een
bonte wemeling van themata: steden (Antwerpen, Mechelen, Doornik, Brugge),
allusies op de actualiteit en de Spaanse revolutie, poëtische invallen, filmsterren en
andere vrouwen, bittere aanklachten tegen onrecht en hypocrisie, leuke vondsten,
heimwee naar het Brugge der late middeleeuwen en zoveel meer. Joostens beheerst
de techniek nu meesterlijk. De invalshoeken van deze collages zijn verrassend
oorspronkelijk, de associaties gevat, de soms grillige vormen esthetisch verantwoord.
Meestal hebben deze werken een eenvoudige structuur en bevatten ze niet meer dan
twee of drie knipsels. De zegging is er niet minder krachtig om. Le Royaume des
Choses inutiles is meer een schetsboek vol notities, invallen en projecten. Geen enkel
thema wordt uitgewerkt. De serie zit vol rijke ideeën die in latere reeksen worden
hernomen en thematisch uitgediept. Van 1946 af ontstaan de voornaamste reeksen
fotocollages: Demain (1946), 12 Montages en Sourdine (1946), Brugge (1947, ?),
Album de l'Alleluia ou Ste Poezeloes (1950), Autour de la Pomme (1950), Le
Dépassement par accroissement de Séparation avec Nature (1951), Poésie accréditée
(1957) en Frontispice à mon Purgatoire (1958). In deze werken ontplooit Joostens
het volle meesterschap van zijn kunnen. Wat in hem omgaat, zijn hele zieleleven en
zijn persoonlijke reacties op tijdsgebeuren zowel als op ziekte en naderende dood
worden hier uitgezegd in oorspronkelijke, barokke composities. Demain (1946) werd
geïnspireerd door de bedreigingen van en de angst voor een atoomoorlog. De twaalf
collages hebben het over de ondergang van Europa, de beklemmende voorgevoelens,
de verschrikking van de totale vernietiging. De begeleidende teksten zijn evenzovele
poëtische incantaties die er niet

10

Deze collage draagt geen titel. Het hoofdmotief is een foto van de Japanse godheid Kwannon
en haar duizend incarnaties uit een tempel in Kyoto. Wij stellen voor het werk te betitelen
naar de naam van deze godheid.
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om liegen. Joostens revolteert hier openlijk tegen de blinde vernielingsmacht van dit
nieuwe oorlogswapen. Op één ervan, Le Baiser à l'Uranium (nr 6) dat een meisjeskop
voorstelt gekust door een schedel uit een röntgenfoto, staan volgende woorden: ‘Pour
s'en aller, plus besoin de suicide! L'Asphyxiante se rend à domicile, et vous nettoie
proprement, sans préavis...!’. Eens te meer slaat Joostens' revolte op alles wat de
vrije geest van de mens brutaal en passieloos onderdrukt en hem niet eens de kans
geeft zelf de dood te kiezen. Toch blijft er nog een straaltje hoop. Demain? (nr 12)
stelt het interieur van een moskee voor waarin twee engelen en een kind - een
poezeloes - in wit gedrapeerd. De begeleidende tekst luidt: ‘Pour Effacer la Cruauté,
et arrêter la Méchancete, Voici revenu après les Ravages, sa Majesté L'Enfant en
Temple de Beauté, Bonté et Joie.’ De onderschriften en begeleidende teksten spelen
voortaan een grote rol in de collages. Het zijn poëtische commentaren. We vinden
ze o.m. in de 12 Montages en Sourdine (1946) die als volgt worden ingeleid: ‘Nous
vivons du terre à terre pigmenté de Rêve. Une vie à double face! Au dessus et en
dessous du Bien et du Mal, au delà de la Réalité. - A ceux qui veulent me comprendre
je présente les douze soeurs de la seconde vie... en Sourdine.’ Volgen dan twaalf
vrouwefiguren geboren uit de dromen van Joostens, twaalf vrouwelijke typen.
Grandioze beelden waarin de vele wijzen van leven en zijn worden geïncarneerd.
De figuren zijn overweldigend, indrukwekkend in hun individuële beslotenheid en
zelfzekerheid. Enigmata, onpeilbare mysteries. Maar ze zijn gevaarlijke ‘fauves’ die
de man bedreigen. Joostens heeft hier een triomfantelijke hymne aan de mysogamie
gecreëerd.
Het Album de l'Alleluia ou Ste Poezeloes (1950) bevat niet minder dan vierentwintig
collages, weer rond het motief van de vrouw. Joostens geeft ze hier de naam
‘Poezeloes’, een woord ontleend aan de volkstaal van het Antwerps schipperskwartier.
Bedoeld zijn de jonge meisjes in hun eerste puberteit. Ze hebben over zich al de
bekoorlijke, soms uitdagende sensualiteit die de mannen het hoofd op hol brengt.
Maar nog zijn het geen geslachtsrijpe vrouwen want die zijn voor Joostens even
fataal als spinnen die een net weven rond hun prooi. De symboliek is in deze werken
duidelijker dan in andere collages. Zo o.m. in Intronisation (nr 10): een poezeloes
gelijkend op een madonna van een Vlaamse Primitief staat in een mandorla die
evengoed schaamlippen kunnen zijn. En in Première Pomme en pierre (nr 15) wordt
de appel symbool van de vrouweborst. Maar de poezeloezen groeien op, worden
volwassen en na Baguette du Savoir (nr 17) plaatst Joostens twee collages die hij
Emancipée (nr 18) en
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Evoluée (nr 19) betitelt. Ook die vrouwen zullen eenmaal geconfronteerd worden
met de dood (Devant la mort, nr 21, en Désincarnée, nr 22) om alleen nog voort te
leven in de kunst: Révélation (nr 23). Het Album doet denken aan een filmmontage
die het leven van de vrouw van de puberteit tot de dood en de uiteindelijke
vereeuwiging beschrijft. In Autour de la pomme (1950) worden analoge themata
behandeld.
Frontispice à mon Purgatoire 1889-1958, 69 ans, dédié à Maître Jeroen Bosch
valeureux pronostique ‘Les Temps Modernes’ (1958) werd onlangs uit een lade
opgediept. De reeks omvat een titelblad en 12 collages in kleur met teksten. De
collages zijn opgevat als bladen van een middeleeuws getijdenboek, met telkens een
miniatuur in een raam en een begeleidend verhaal over twee kolommen. Het is een
soort omgekeerde apocalypse waarin het leven wordt beschreven als Gods rijk op
aarde, een rijk dat uiteindelijk wordt vernield door de boosaardige horden van Lucifer.
De tekst is sprankelend, vol woordspelingen en dadaïstische formuleringen. Dit
vagevuur omvat het leven van Joostens, dit is duidelijk af te leiden uit de data en de
leeftijd die in de titel worden vermeld. Dit leven wordt symbolisch beschreven. Bij
de eerste lezing denkt men te staan voor een blasfemische persiflage van de christelijke
mythe van de apocalypse. Joostens was ongetwijfeld afkerig van geïnstitutionaliseerde
religies en mythische voorstellingen van het godsdienstig mysterie. Hij hield echter
wel van de middeleeuwse vroomheid en de godsdienstige bewogenheid was hem
helemaal niet vreemd. In zijn Journal schreef hij ooit: ‘Tout comme on s'accroche
à une cigarette, à un achat, aux cloches, je puis encore prier.’ Het kwaad in zijn ogen
was niet zozeer de zonde maar lijden en dood. Daarom vermoed ik dat de Lucifer
uit de Frontispice veel meer de dood symboliseert dan de aanvoerder der helse
legioenen. Zo wordt deze contra-apocalypse het verhaal van Joostens strijd tegen
alles wat onecht en schijnheilig is om te eindigen in de ondergang van de dood. De
dood die hij ooit als de grote bevrijding verwelkomde. Eens had hij zijn pijn
uitgepreveld: ‘ick en sou so geere sturve en wistet gi hoe beu 'k het hier bin.’ (1954)
en zijn Testament besluit met deze vreugdekreet: ‘C'est fini, un condamné malgré
lui, à l'exécrable existence, se voit enfin libéré sous terre par Respectueuse Madame
la Mort. Son oeuvre n'est que contre vie et Malédiction de l'ignoble imposition Nature.
Moi aussi je vous salue. Ainsi soit-il.’ Deze collages behoren tot het sterkste dat
Joostens ooit heeft gemaakt.
De overige series Le Dépassement par accroissement de la Séparation de Nature
(1951) en Poésie accréditée (1957) werden niet in hun geheel bewaard en kunnen
nog moeilijk aan een grondige analyse worden onder-
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worpen. Wel is het duidelijk dat daarin beelden, motieven en symbolen vallen te
herkennen die al in de 12 Montages en Sourdine, in Album de l'Alleluia ou Ste
Poezeloes en in Autour de la pomme voorkwamen. Hetzelfde kan gezegd worden
van de tientallen andere collages die in het laatste decennium van Joostens leven
ontstonden.
Hiermee is nog lang niet alles gezegd over de collages en fotocollages van Paul
Joostens. Als inleiding kan deze tekst volstaan. De ware ontroering beleeft men toch
pas tijdens de intieme dialoog met de werken zelf. Die komen op de toeschouwer af
in een bonte wemeling van fragmenten, in sterk opgebouwde composities, in beelden
vol weemoed en revolte, doordrenkt van authentieke menselijkheid en wil om zichzelf
te zijn.
Joostens heeft met zijn collages een oeuvre opgebouwd dat enig is, sterk en
blijvend. Dat hij er zo vroeg mee begon, is een bewijs te meer van zijn creatieve
verbeelding en van zijn persoonlijk inzicht. Met recht en rede schreef hij over zichzelf:
‘Pré-avant-gardiste 1916’. Want hij is velen voorgegaan. Dat is ook niet zijn kleinste
verdienste.
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Arbeidsverhoudingen in Zuid-Afrika II: nieuw beleid in de maak
Riet Van Laer
Ofschoon de Zuidafrikaanse zwarten volgens de nog steeds geldige Industrial
Conciliation Act van 1924 geen erkende vakbond kunnen oprichten, bestaan er
toch zwarte vakbonden. De Zuidafrikaanse grondwet erkent immers óók het
recht op vrije vereniging. Maar aangezien die zwarte vakbonden niet
geregistreerd kunnen worden, komen ze niet in aanmerking als erkende partners
in de onderhandelingen met de werkgevers. Om verschillende redenen zou er
thans ook in die politiek een kentering op komst zijn. In deze bijdrage zullen
wij nagaan onder welke druk die jongste ontwikkeling ontstaan is en welke
voorstellen daaromtrent reeds geformuleerd werden.

Vakbondsleven: boven- en ondergronds
De Nationale Partij wou, eenmaal aan de macht gekomen, het vakbondsleven zoveel
mogelijk aan banden leggen. De ‘Native Labour Act’ van 1953 verbiedt de blanke
en kleurlingenvakbonden zwarte leden op te nemen en voorziet een bijzondere
procedure om de geschillen tussen zwarte werknemers en hun werkgevers te regelen.
Drie jaar later bepaalt de nieuwe versie van de ‘Industrial Conciliation Act’ dat
kleurlingen en Indiërs wel tot geregistreerde vakbonden mogen behoren, maar verbiedt
dat nieuwe, gemengde vakbonden zouden opgericht worden. De uitvoerende comités
van de tot dan toe bestaande (niet afgeschafte) gemengde bonden, moeten voortaan
wel uitsluitend uit blanken bestaan. Het is tenslotte alle Zuidafrikaanse vakbonden
verboden enige binding met politieke partijen te hebben.
Na de wetgeving van 1956 ontstonden er overkoepelende organisaties van
vakbonden, per bedrijf of per sector. Vanaf 1957 bestaan er vier geregistreerde
overkoepelende federaties (die dus uitsluitend blanken, kleurlingen en Indiërs
vertegenwoordigen): de Tucsa (Trade Union Council of South Africa) met de meeste
leden (144.000); de South African Federation of Trade Unions en de Coordination
Council of South African Trade
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Unions, die samen ongeveer 76.000 leden tellen en beide sterk achter het
overheidsbeleid staan op het punt van de werkreservering, de rassenscheiding binnen
de bonden en de niet-erkenning van Afrikaanse bonden; de Federal Consultative
Council of South African Roadways and Harbours Staff Association die, met ongeveer
77.000 leden, de blanke arbeiders bij de spoorwegen en in de havens
vertegenwoordigt. Genoemde vier federaties behoren op hun beurt tot de
overkoepelende Confed, de South African Confederation of Labour.
Naast die geregistreerde bonden bestaan er nog enkele onafhankelijke bonden
waarvan het ledenaantal onbekend is, en vooral het Sactu, South African Congress
of Trade Unions. In 1955 als open vakbond opgericht, is het Sactu toegankelijk voor
àlle categorieën arbeiders van alle rassen. Daarmee verwerpt het Sactu zowel de
vakbonddoctrine van de overheid, als het verbod op gemengde bonden (waar zwarten
uitgesloten zijn) én de oogmerken van de Zwarte Bewustzijnsbeweging (die blanken
van het lidmaatschap wil uitsluiten). Sactu overtreedt bovendien de ‘Industrial
Conciliation Act’ door uitdrukkelijk te ijveren voor de politieke emancipatie van
haar leden - en niet uitsluitend voor de verbetering van hun economische situatie.
Sactu heeft dan ook slechts tot in 1961 openlijk kunnen werken: dat jaar werd het,
samen met de politieke bevrijdingsbewegingen ANC (African National Congress)
en PAC (Pan African Congress) tot illegale organisatie verklaard. Sactu telde toen
zo'n 50.000 leden. Sindsdien werkt het South African National Congress ondergronds.
Tucsa van zijn kant verdroeg niet lang de geforceerde symbiose met de uiterst
rechtse vakbonden van de Confed. Reeds in 1958 scheurde Tucsa zich af om een
onafhankelijke reformistische koers te varen. Al naargelang de wisselende politieke
omstandigheden nam Tucsa nu eens Afrikaanse bonden op of liet ze dan weer vallen
- wanneer hun aanwezigheid zijn eigen bestaan in het gedrang bracht. Wat de
verhoudingen binnen Tucsa tussen de geregistreerde en de parallelle Afrikaanse
bonden betreft, bekende de secretaris-generaal A. Grobbelaar in 197[3] dat de
vooruitgang van de Afrikaanse bonden teleurstellend was (zo omvatte Tucsa in
1967/68 geregistreerde bonden, met 166.881 leden én 13 Afrikaanse, niet
geregistreerde bonden met slechts 6.801 leden). Oorzaken van die geringe
ontwikkeling van de Afrikaanse bonden zijn de schrik voor de represailles van de
overheid en de discriminatie die de geregistreerde bonden tegen de parallelle
Afrikaanse bonden laten gelden. De geregistreerde vakbonden voeren vaak een
werkreservering in, door zogeheten ‘closed shop’ overeenkomsten met de werkgevers
te sluiten: daardoor verklaart de werkge-
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ver zich bereid géén of slechts een beperkt quotum zwarte arbeiders in dienst te
nemen. Tucsa kan geen acties ondernemen tegen dergelijke discriminaties, omdat
het zich niet mag inlaten met de interne aangelegenheden van de aangesloten bonden1.
In 1977 waren er in totaal 172 geregistreerde vakbonden, waarvan 83 voor blanken,
48 voor kleurlingen en 41 gemengde bonden. Van de blanke werknemers was 29%
georganiseerd, van de kleurlingen 34% en van de Indiërs 21%. De verdeling van die
vakbonden zag eruit als volgt:
- Confed met 25 bonden en ongeveer 200.000 leden; hierin zitten de meest
conservatieve Mine Workers Union en de Building Workers Union
- Tucsa met in totaal 63 bonden (waarvan 12 blanke, 21 kleurlingen, 23 gemengde
en 7 niet geregistreerde zwarte bonden) en ong. 228.000 leden
- Onafhankelijke bonden, 70 in aantal, met een onbekend aantal leden.
Daarnaast bestaan er nog een aantal overkoepelende kleinere federaties zoals de
eerder vermelde Council van spoor- en havenarbeiders. Sinds 1977 bestaat er eveneens
een overkoepelende organisatie van niet geregistreerde Afrikaanse bonden, het
TUACC (Trade Union Advisory and Coordinating Council) met 5 bonden, dat samen
met nog eens 21 niet geregistreerde onafhankelijke bonden, zowat 42.000 leden telt.
In 1978 werd nog een nieuwe, niet raciaal geïnspireerde vakbond opgericht, de
FOSATU (Federation of South African Trade Unions). De Fosatu verenigt de niet
geregistreerde bonden van Tuacc, nog 4 andere niet geregistreerde bonden en 3
geregistreerde bonden van kleurlingen en Indiërs. De meeste leden van Fosatu zijn
zwarten en de bond vertegenwoordigt zowat 45.000 arbeiders. Fosatu wenst vooral
in de bedrijven zelf een sterke organisatie uit te bouwen, naast de reeds bestaande
werkcomités, verbindings- en industriële comités (waarover dadelijk meer). Fosatu
verwerpt wel contacten met politieke groepen.
De zwarte vakbonden worden dus praktisch niet erkend noch door de werkgevers,
noch door de overheid, noch door de blanke vakbonden. De ‘Bantu Labour Relations
Regulation Act’ van 1953 voorzag de oprichting van werkcomités op het niveau van
het bedrijf, waarin de Afrikanen ‘vertegenwoordigd’ worden door blanke ambtenaren
van het Ministerie van Arbeid, die met de werkgever onderhandelen. Sinds 1973
werden zogeheten verbindingscomités opgericht in de bedrijven waar geen werkcomité
bestaat. De efficiëntie daarvan wordt eveneens sterk betwijfeld: blanke ambtenaren
staan aan het hoofd van zo'n comité en de zwarte

1

A Survey of Race Relations in South Africa, volume 31, 1977, p. 285.
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arbeiders durven geen voorstellen doen uit angst hun job te verliezen. De werkcomités
beschikken trouwens over geen macht: zij kunnen slechts advies uitbrengen en zijn
vaker maar het verlengstuk van de wil van de bedrijfsdirectie. De zwarte arbeiders
blijven uitgeleverd aan de goodwill van het blanke beheer. Het systeem van de werken verbindingscomités was blijkbaar onbevredigend want in 1976 werd de ‘Bantu
Labour Regulations Act’ geamendeerd om de zogeheten industriële comités op te
richten - die een hele sector vertegenwoordigen en over verscheidene bedrijven
gespreid kunnen zijn. Die comités zijn bevoegd om over loon- en werkvoorwaarden
te onderhandelen maar ofschoon de met de werkgever gesloten overeenkomsten
bindend zijn, blijft een verbreking van de overeenkomst (door de werkgever)
ongestraft.
Ook tegen die wetswijziging kwam veel kritiek van de niet geregistreerde bonden,
omdat zij de Afrikanen nog steeds in een inferieure onderhandelingspositie plaatste
en het vakbondsrecht bleef ontkennen.

Binnen- en buitenlandse druk
Bij de vele (uiteraard illegale) stakingen van zwarte arbeiders sinds 1972 kwam
telkens opnieuw, naast looneisen, de eis tot erkenning van de zwarte bonden op de
proppen. Ofschoon staken voor zwarten bij de wet verboden is, waren er in 1973
alleen al 261 stakingen, in 1974 waren het er 374 en in 1975 nog eens 119, waarbij
zwarten betrokken waren. In maart 1975 werden, om maar één voorbeeld te noemen,
alle 600 werknemers van de Heinemann Electric Company ontslagen, omdat zij in
staking waren gegaan om hun eis door een vakbond vertegenwoordigd te worden (in
plaats van door een werk- of verbindingscomité) kracht bij te zetten. Ofschoon de
druk van de zwarte vakbonden op de overheid alsmaar toenam, bleef de Nationale
Partij zich hardnekkig verzetten tegen de erkenning van vakbondsrechten voor
zwarten. Nog in 1974 verklaarde een partij-vertegenwoordiger: ‘Wij weten dat er nu
en dan gepleit wordt voor de erkenning van zwarte vakbonden in Zuid-Afrika. Voor
de oprichting ervan geldt generlei beperking: maar ik wens hier vandaag heel duidelijk
te stellen dat de regering niet bereid is zwarte vakbonden in Zuid-Afrika te erkennen,
omdat die erkenning niet het beste belang van Zuid-Afrika en zijn bevolking dient’2.
En in 1975 verklaarde de minister van arbeid dat het

2

A Survey of Race Relations in South Africa, volume 29, 1975, p. 206.
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toekomstig arbeidsbeleid in samenwerking met de blanke vakbonden gepland zou
worden: ‘We zullen geen nieuwe wetgeving invoeren zonder voorafgaand overleg
(met die vakbonden). Elke gebeurlijke ontwikkeling zal door ons samen uitgewerkt
worden’3.
Intussen werd de Zuidafrikaanse regering ook vanuit het buitenland enorm onder
druk gezet. In tijden van economische crisis, wanneer de economie behoefte heeft
aan buitenlands kapitaal, wordt dat als een ernstige hinder ervaren. H. Oppenheimer,
de voorzitter van de Anglo American Corporation, verklaarde onomwonden dat het
teruglopen van de investeringen in Zuid-Afrika eerder politieke dan financiële
oorzaken had en dat derhalve alleen politieke maatregelen die struikelsteen konden
wegnemen4.
De druk, door het buitenland uitgeoefend, uitte zich vooral door middel van de
gedragscodes, die men wenst op te leggen aan de bedrijven met filialen in
Zuid-Afrika. In september 1976 keurden de ministers van buitenlandse zaken van
de EG een gedragscode goed voor filialen van Europese bedrijven in Zuid-Afrika.
Die code stipuleert o.a. dat die bedrijven het vakbondsrecht van zwarten moeten
erkennen en aan alle werknemers een minimumloon moeten uitbetalen, dat 50%
boven het officiële minimumloon ligt; dat zij het principe van gelijk loon voor gelijk
werk moeten toepassen en alle werkplaatsen voor alle werknemers, ongeacht hun
ras, moeten openstellen. Aan de ondernemers wordt verder nog gevraagd
scholingsprogramma's in te richten, fondsen te voorzien voor vrijetijdsbesteding en
gezondheidszorg, voor pensioenen, medisch en sociaal dienstbetoon. Tenslotte moeten
de ondernemers in hun bedrijven de ‘kleine apartheid’ afschaffen.
Welke concrete resultaten heeft de invoering van die gedragscode gehad? Volgens
de Belgische minister van buitenlandse zaken Simonet (toendertijd ook voorzitter
van de EG-commissie) diende men de code te beschouwen als een eerste maatregel
om door collectieve invloed een einde te maken aan de apartheid.
Anti-apartheidsbewegingen in Europa verwierpen echter de code, omdat hij de
apartheid slechts een beetje verzacht, maar niet bij de wortel aanpakt. Zij meenden
dat de Europese regeringen slechts hun economische belangen in Zuid-Afrika wilden
veilig stellen, zonder aan de fundamentele verdrukking van de zwarten te raken. De
grootste kritiek op de code gold het feit dat er tenslotte slechts aanbe-

3
4

Ibidem, p. 206.
O.c., volume 31, 1977, p. 185.
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velingen gedaan werden, die niet bindend zijn voor de ondernemingen. En de facto
bekenden de Duitse en Nederlandse industriële leiders reeds in 1976 dat zij de code
niet konden naleven omdat hij strijdig was met de Zuidafrikaanse wet of omdat hij
een politiek document was, dat niets met het zakenleven vandoen had.
Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de VSA en Canada eveneens een dergelijke
code hebben uitgevaardigd, de Sullivan Code en de Canadian Government Code of
Conduct, die echter minder ver gaan dan de Europese code. In 1978 was het enige
tastbare resultaat: het wegwerken van de ‘kleine apartheid’ in de bedrijven.
Ook door de multinationale ondernemingen wordt ernstig druk uitgeoefend om
tot een grotere liberalisering van de Zuidafrikaanse arbeidswetgeving te komen.
Getuige daarvan de uitspraak van de vertegenwoordiger van een Amerikaans bedrijf
in april 1979, een paar maand vóór de publikatie van het Wiehahn-rapport: ‘Als zij
niet voor de dag komen met diepgaande veranderingen, zullen onze bedrijfspartners
in de VSA het uiterst moeilijk hebben om met de hier gevestigde bedrijven nog
handelsrelaties te onderhouden’5.
Bevolking en actieve bevolking (in 1977)6
Bevolking
Totaal (100%): 23.318.000

Actieve Bevolking
Totaal (100%): 9.787.000

Blank (18,75%): 4.363.000

Blank (18,70%): 1.831.000

Kleurling (10,42%): 2.431.000

Kleurling (8,39%): 822.000

Indiër (3,27%): 765.000

Indiër (2,42%): 237.000

Bantoe (67,56%): 15.759.000

Bantoe (70,49%): 6.897.000

Werkloosheid
In augustus 1978 bedroegen de officiële werkloosheidscijfers: blanken 11.635 en
kleurlingen/Indiërs 19.820.
Voor het eerst werd door de overheid ook een onderzoek ingesteld naar de
werkloosheid onder de Afrikanen. Te dien einde werd als werkloos gedefinieerd de
werkzoekende die:

5
6

Southern Africa, Defending Fortress Free Enterprise, New York, juni 1979, p. 19.
Volgens A Survey of Race Relations in South Africa, 1978, pp. 157-251 en Kernstatistieke,
1978, Republic of South Africa.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

628
-

de afgelopen 7 dagen minder dan 5 uur gewerkt heeft
binnen de week werk kàn aanvaarden
de vorige maand werk probeerde te vinden
tussen 15 en 64 jaar oud is zo het een man, tussen 15 en 59 jaar oud is zo het
een vrouw betreft.

Kwamen bijgevolg niet als werkloos in aanmerking: alle personen die de afgelopen
week 6 uur hadden gewerkt, zij die zo lang werkloos waren dat zij de afgelopen
maand niet naar werk hadden gezocht (op het platteland b.v.) én de vele
onder-tewerkgestelden die een groot percentage van de Afrikaanse actieve bevolking
uitmaken. De op grond van deze definitie bekomen cijfers werden dan ook zeer
kritisch onthaald: in april 1978 raamde de overheid het aantal werkloze Afrikanen
op 10,6% van de actieve bevolking, maar andere bronnen gewaagden van 2 miljoen
zwarte werklozen (32% van de actieve bevolking), waarvan 30% langer dan drie
maand werkloos waren. De werkloosheid treft vooral de leeftijdsgroep tussen 20 en
24 jaar.

Levensminimum en lonen
Voor een familie van 5 personen in Soweto schat men het levensminimum op 161
rand per maand (1 rand is ongeveer 35 B.fr.). Dat cijfer geeft slechts een ruwe
schatting van de armoedegrens. Een meer realistische weergave van de kosten van
levensonderhoud (met inbegrip van enkele geselecteerde produkten zoals
schrijfmateriaal, materiaal voor ontspanning, sport) trekt dat maandbedrag op tot
174 rand (2.088 rand per jaar). Slechts in 6 sectoren krijgen de zwarte arbeiders meer
uitbetaald dan die 174 rand per maand: in de elektrische machinebouw, de chemische
industrie, de papierindustrie, de drukindustrie, het bank- en verzekeringswezen.
Stippen wij nog aan dat de prijsindex tot juli 1978 gemiddeld 10% steeg en de
maanden daarna gemiddeld 12%. De loonkloof tussen de verschillende rassen ziet
eruit als volgt: een blanke verdient gemiddeld 3,1 maal meer dan een kleurling, 2,4
maal meer dan een Aziaat en 4,5 maal meer dan een Bantoe. Die evaluatie slaat echter
uitsluitend op de loonkloof en zegt niets over de inkomenskloof die veel groter is en
waaromtrent nog geen onderzoek werd verricht.
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Wiehahn- en Riekert-rapport
In 1977 stelde de regering verschillende commissies aan, die voorstellen moesten
uitwerken voor de liberalisering van de economie. Dr. De Kock, vertegenwoordiger
van Zuid-Afrika bij het Internationaal Munt-Fonds, zou onderzoeken welke weerslag
een liberalisering van de wisselkoersen zou hebben op de Zuidafrikaanse economie.
Als overtuigd voorstander van de vrije markteconomie (‘Ik geloof dat de
privé-onderneming alle kansen moet krijgen om Zuid-Afrika's groei-potentieel te
ontwikkelen, Wij wensen in dit land geen marxisme noch welk soort socialisme
ook’7) stelde hij in zijn rapport voor de wisselkoersen vrij te laten schommelen in
overeenstemming met de krachtenverhoudingen op de markt.
Twee andere commissies moesten de mogelijkheden onderzoeken van een soepeler
arbeidswetgeving en arbeidsbeleid. De eerste, ook wel de Wiehahn-commissie geheten,
werd voorgezeten door Prof. Wiehahn: tot de leden behoorden vertegenwoordigers
van Tucsa, Confed en andere belangrijke vakbonden, van de overheid en enkele
economisten. De Afrikaanse bonden waren dus ook dit keer hoegenaamd niet
vertegenwoordigd. De tweede commissie, eveneens in 1977 aangesteld, had als
voorzitter én enig lid Dr. Riekert, economisch adviseur van de eerste minister. De
Wiehahncommissie had de taak de reorganisatie van de arbeidsmarkt te onderzoeken
door o.m. de arbeidswetgeving aan te passen aan de nieuwe noden van de
Zuidafrikaanse economie. Dat behelsde o.m. een aanpassing van de bestaande
rechtspraak in arbeidsgeschillen, het wegwerken van de knelpunten op de
arbeidsmarkt, en de ontwikkeling van methodes en middelen om de spanningen te
verminderen en gezonde arbeidsrelaties te scheppen. De opdracht van de
Riekert-commissie was beperkter: het ging om een efficiënter gebruik van het
arbeidspotentieel en met name om een betere ‘influx’controle (influx slaat op de
toevloed van zwarten in blanke gebieden). Wel werden van meet af aan de reeds
bestaande wetten omtrent de arbeid in de mijnen en op het land van een herziening
uitgesloten.
In mei 1979 raakt het Wiehahn-rapport bekend. De voornaamste voorstellen
luidden:
- erkenning van de zwarte vakbonden, ook voor trekarbeiders
- vrijheid van vereniging voor vakbonden én individuen (elke werknemer kan
zich aansluiten bij de vakbond van zijn keuze)

7

De Kock Report: A great Opportunity, in Financial Mail, Johannesburg, 26 januari 1979,
pp. 205-206.
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- geleidelijke afschaffing van de ‘job reservation’, maar behoud van de ‘closed
shop’ overeenkomsten
- instelling van een permanente Nationale Mankracht Commissie om alle
arbeidsproblemen te onderzoeken
- waarborgen voor minderheidsgroepen, met inbegrip van het vetorecht in de
industriële raden
- gelijk loon voor gelijke arbeid
- afschaffing van de ‘kleine apartheid’ in de bedrijven
- leerlingenopleiding die voor alle rassen openstaat.

Het Riekert-rapport, eveneens in mei 1979 gepubliceerd, deed een aantal voorstellen
om de ‘horizontale mobiliteit’ tegelijk te vergroten en te controleren:
- de influx(controle) wordt afgestemd op de beschikbare werk- én woonplaatsen.
Wie nog niet in blank gebied woont, wordt er enkel toegelaten na de goedkeuring
van het arbeidsbureau. Hij moet er zowel werk als een woning gevonden hebben,
en er mochten ter plaatse geen andere arbeidskrachten voorradig zijn.
- de oudere bepalingen van de Urban Area Act (volgens welke een zwarte niet
langer dan 72 uur in de stad mag verblijven tenzij hij 1o daar sinds zijn geboorte
continu verbleven heeft en 2o er minstens 10 jaar continu voor eenzelfde
werkgever heeft gewerkt of er 15 jaar lang een officiële verblijfsvergunning
heeft gehad) worden versoepeld in die zin, dat die personen vrij mogen verhuizen
in stedelijke gebieden. Zij mogen ook hun familie bij zich houden, als hun
werkgever hen registreert terwijl ze naar ander werk zoeken en indien er een
aangepaste behuizing aanwezig is.
- men wou in de toekomst zelfs de beperkende voorwaarden 1o en 2o geheel laten
vallen en nog alleen het criterium van beschikbare werkplaats en woning
hanteren
- de woningbouw in de niet-blanke gebieden moet aangemoedigd worden.

Met een aantal van hun aanbevelingen kwamen beide rapporten tegemoet aan
desiderata die al jaren lang in Zuidafrikaanse industriemiddens geuit en gepropageerd
werden. Vooral de Engelstalige meer liberale strekking in het bedrijfsleven had het
rigiede apartheidssysteem aangeklaagd als een rem op de economische expansie.
‘Geef de zwarten hogere lonen, laat ze zich bijscholen, liberaliseer een beetje links
en rechts, en de zaken zullen weer loslopen’ luidde hun advies. Niet alleen de
economie zou er baat bij vinden, maar men zou dank zij die ‘toegevingen’ ook de
politieke span-
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ningen wel eens jarenlang beter in de hand kunnen houden. De versoepeling van de
wetgeving voor de stedelijke Afrikanen zou hun bewegingsvrijheid en meteen ook
de arbeidsmobiliteit vergroten, wat al jaren door de industrie was verlangd. De
zwarten zouden beter behuisd worden en dank zij hun vakbondsrechten hopelijk
hogere lonen afdwingen, wat de binnenlandse vraag en markt ten goede zou komen.
Ze zouden een betere scholing ontvangen en zo het prangende tekort aan geschoolde
arbeidskrachten opvangen, een tekort dat vooral de laatste jaren door de afnemende
immigratie, de toenemende emigratie en de verlengde militieplicht voor blanken
scherpe vormen begon aan te nemen. Tegelijk waarborgden de Riekert-voorstellen
een efficiënter influxcontrole: door de aangekondigde strenge bestraffing van de
werknemers die arbeiders zonder verblijfsvergunning te werk stellen, en door de
controle van de overheid op de investeringen in de woningbouw, waardoor men
desgevallend de ‘aangepaste behuizing’ en meteen ook de verblijfsvergunning binnen
de gewenste perken kon houden. Met één woord: beide rapporten beoogden de creatie
van een welstellende(r) en ‘rustiger’ zwarte middenklasse. De rechten of voorrechten
die de anderhalf miljoen zwarte stedelingen aldus verwerven, komen wel tot stand
op de rug van de acht miljoen zwarten die eveneens buiten de thuislanden leven en
tot nog toe vooral illegaal in de stedelijke gebieden aan de kost zien te komen.

Witboek en wetsvoorstel
Volgens het witboek van de regering, dat op het Wiehahn-rapport volgde, was dat
rapport op een aantal punten veel te ver gegaan: sommige aanbevelingen werden
gewoon geschrapt, andere min of meer grondig gewijzigd. Om te beginnen werd de
discriminatie in de werkgelegenheid niet volledig afgeschaft: de nog van kracht
zijnde ‘job reservations’ bleven geldig naast de bestaande ‘closed shop’
overeenkomsten. Wijzigingen op dat vlak bleven onderworpen aan de goedkeuring
van alle betrokken partijen in de industriële raad, waar de blanke vakbonden hun
vetorecht behouden. Vervolgens behelst de bijscholing voor zwarten niet automatisch
dat zij ook werkelijk voor geschoolde jobs in aanmerking komen. Daarover werd in
het witboek én in het rapport met geen woord gerept: waarschijnlijk zullen de zwarten
slechts een geschoolde job kunnen aannemen, voor zover er ergens een tekort aan
geschoolde, blanke arbeiders bestaat. De grote rem trouwens op de scholing van
zwarten zijn nog steeds de afspraken tussen blanke vakbonden en werkgevers en de
ongelijke kansen voor
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blank en zwart in opvoeding en onderwijs. Het witboek kwam terug op de aanbeveling
ook aan trekarbeiders vakbondsrechten toe te kennen: het lidmaatschap van
geregistreerde vakbonden zou alleen gelden voor de permanente stedelijke Afrikaan,
terwijl de meest actieve leden van de niet-geregistreerde vakbonden juist trekarbeiders
zijn (in Durban b.v.). Nog ingrijpender wellicht was de door het witboek voorgestelde
uitbreiding van de macht van de comités in de fabrieken, wat neerkomt op een
verzwakking van de rol van de vakbonden. Ook de macht die het witboek aan de
Nationale Mankracht Commissie en de industriële raden toebedeelt is ruim genoeg
om alle bonden uit te schakelen, die niet aan de eisen van de overheid voldoen. Het
hele ‘nieuwe’ systeem is veeleer gericht op de uitbouw van een efficiënter controle
over de bonden, dan op een reële uitbreiding van hun bevoegdheid. Op het eerste
gezicht worden de arbeidsverhoudingen wat minder discriminerend, maar dat gaat
gepaard met een toegenomen controle op de arbeidsorganisaties.
In het wetsvoorstel zoals het tenslotte op grond van de rapporten en het witboek
werd geformuleerd, is het de wil of de willekeur van de minister van arbeid en een
paar overheidsinstanties, die uitmaakt wat wel en niet kan of mag. Multiraciale
vakbonden worden door de overheid niet geregistreerd tenzij de minister een
uitzondering toestaat: de bestaande gemengde vakbonden mogen verder doorgaan.
Zoals verwacht, wordt de definitie van werknemer uitgebreid tot de stedelijke
Afrikaan, die dus ook vakbondsrechten krijgt. Afrikaanse trekarbeiders uit de
thuislanden, buitenlandse trekarbeiders en pendelaars krijgen geen vakbondsrechten,
tenzij de minister een uitzondering toestaat. Geregistreerde bonden die zonder
toelating toch trekarbeiders opnemen, kunnen zwaar gestraft worden, wat de huidige
niet-geregistreerde bonden ertoe zal aanzetten hun trekarbeiders massaal uit te stoten,
om de registratie te kunnen bekomen. De industriële gerechtshoven (te vergelijken
met onze arbeidsrechtbanken) krijgen een enorm ruime bevoegdheid: ze werken
volkomen autonoom, leggen zelf de procedures vast, kunnen zelf wetten maken en
over alle arbeidsgeschillen beslissen. Wat b.v. het tere punt van de (on)eerlijke
werkgelegenheidspraktijken betreft, stelt het wetsvoorstel dat ‘met oneerlijke
werkgelegenheidspraktijk bedoeld wordt een praktijk, die volgens de opinie van het
industriële gerechtshof een oneerlijke werkgelegenheidspraktijk is’8. En die clausule
slaat dan op de nog bestaande ‘job

8

Wiehahn Legislation: Will Black Workers Cheer?, in Financial Mail, Johannesburg, 25 mei
1979, p. 669.
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reservations’ die behouden kunnen blijven door het veto van één lid van het
gerechtshof tegen een voorstel om de discriminatie op dat bewuste punt af te schaffen.
De door het witboek voorgestelde ruime bevoegdheden van de Nationale Mankracht
Commissie blijven eveneens in het wetsvoorstel behouden. Tenslotte is het ook de
minister van arbeid die uiteindelijk over de vakbondserkenning zelf beslist, wat de
overheid een extra troef in handen speelt om de bonden te controleren.

Voorbehoud en weerstand
De niet-geregistreerde vakbonden reageerden eerder sceptisch op het wetsvoorstel.
Fosatu stelde dat ‘de vrijheid van vereniging’ er ernstig door beknot wordt en dat
het vetorecht binnen het industrieel gerechtshof de oprichting van nieuwe bonden
onmogelijk kan maken. De Garment Workers Union of South Africa, die nauw met
een zwarte vakbond samenwerkt, vreesde dat de voorgestelde registratie van enkele
bonden zal doorgaan ten koste van vele anderen: de bond maakte zich ook zorgen
over het Riekert-rapport, dat wel het leven van enkele zwarten verbetert, maar dat
doet op de rug van een nieuwe groep derderangsburgers9.
Ook Sactu verwierp de voorgestelde wijzigingen: de bond handhaaft zijn politiek
van omverwerping van het uitbuitingssysteem en van de oprichting van een vrije,
onafhankelijke vakbond, die alle arbeiders kan organiseren, zonder enig onderscheid
van ras, kleur en geloof.
Mogelijk hebben die reacties geleid tot een nieuw wetsvoorstel, dat volgens de
krantenberichten toch vakbondsrechten zou toekennen aan trekarbeiders en pendelaars.
De juiste omschrijving van die begunstigde groepen zal pas blijken uit de definitieve
tekst van de geamendeerde ‘Industrial Conciliation Act’ en de ‘Black Labour
Regulations Act’, die in de volgende parlementszitting ter sprake komt. Naar het
zich laat aanzien zal de nieuwe wet sterker aanleunen bij de Wiehahn-voorstellen
dan bij die van het witboek.
Ook al worden uiteindelijk alle zwarte werknemers in de nieuwe wetgeving
opgenomen, dan nog staan de zwarte bonden niet te springen om toch maar
geregistreerd te raken. Vele niet-geregistreerde bonden verklaren dat hun kritiek op
het nieuwe plan verder reikt dan het probleem van de pendelaars en de trekarbeiders.
De zwarte bonden uiten de vrees dat zij

9

African Housings: Own Bootstraps, in Financial Mail, idem, p. 671.
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sterker gecontroleerd zullen worden - veel sterker alleszins dan de niet-Afrikaanse
bonden. Zij vermoeden dat zowel de financiën als de verkiezingen en de
opleidingsprogramma's binnen de eigen bonden door de overheid gecontroleerd
zullen worden. Trouwens het systeem van de ‘voorlopige registratie’ geeft de overheid
alle macht om een bond te aanvaarden of af te wijzen. Mochten de zwarte bonden
niet vrijwillig tot hun registratie overgaan, dan bestaat het reële gevaar dat de overheid
op de verplichte registratie overstapt. Daarmee zou ze dan tegemoet komen aan de
eis van de conservatieve Confed: alle zwarte bonden aan de beloofde controles te
onderwerpen10. Tenslotte kan de overheid het de zwarte bonden zo lastig maken dat
zij niet langer leefbaar zijn, indien zij niet geregistreerd worden. Het
registratieprobleem ware dan meteen opgelost: het zou nog alleen gaan om de vraag
welke bond tot de registratie wordt toegelaten (om überhaupt te kunnen bestaan) en
de overheid zou opnieuw alle macht naar zich toe hebben gehaald.

Middel en motief
Uit al het voorgaande is duidelijk genoeg gebleken onder welke enorme interne en
externe druk de voorgestelde liberalisering van de overheidsverhoudingen in de
arbeidswetgeving tot stand is gekomen.
In Zuid-Afrika zelf oefent de progressieve partij al jaren druk uit op de regering
om het groeiend verzet van de zwarte arbeidersmassa te ontzenuwen en aldus de
voorwaarden te scheppen voor de overwinning van de economische crisis in
Zuid-Afrika. Daartoe is een modernisering van de wetgeving vereist. De beste manier
om tegelijk een op de vrije onderneming afgestemde economie te bevorderen én de
dominantie van de blanke minderheid te bestendigen, zal hierin bestaan dat men een
beperkte zwarte groep (mee) laat genieten van de voordelen van het apartheidssysteem.
De hogere inkomens van deze bevoorrechte klasse zal de binnenlandse vraag doen
toenemen, terwijl men tegelijk het tekort aan geschoolde arbeidskrachten zal kunnen
opvangen door een gecontroleerde influx van arbeiders uit het (zwarte)
arbeidsreservoir, waar een enorme werkloosheid heerst.
De externe druk hangt samen met de algemene economische crisis, die ook in
Zuid-Afrika erg voelbaar is. Zoals alle industrielanden heeft Zuid-A-
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frika af te rekenen met de alsmaar stijgende olieprijzen. De lonen van de blanke
arbeiders worden kunstmatig hoog gehouden ondanks de lage produktiviteit. Het
tekort aan geschoolde arbeidskrachten dwong de ondernemers tot een
kapitaalintensieve werkwijze: het aandeel van het kapitaal nam, per geproduceerde
eenheid, toe van 2,3% in de jaren zestig tot 4,1% in de jaren zeventig11. De daaruit
voortspruitende kapitaalbehoeften werden ten dele door het buitenland gedekt. En
die afhankelijkheid maakte Zuid-Afrika zo gevoelig voor druk van buitenaf. Sinds
de gebeurtenissen van Soweto in 1976 kwamen er minder leningen op lange termijn
het land binnen, terwijl de intrestvoeten van de leningen op korte en halflange termijn
de hoogte ingingen. Een aantal banken werd zelfs onder druk gezet om helemaal
geen leningen meer aan het apartheidsregime toe te staan. In die omstandigheden
heeft Zuid-Afrika aan de hele wereld zijn ‘goede wil’ willen tonen, in de hoop dat
het buitenlands kapitaal, nà de hervormingen van de Zuidafrikaanse arbeidswetgeving,
opnieuw met een gerust geweten in dat land zal investeren.

Besluit
Van de werkelijke draagwijdte van de hervormingen kan men op dit ogenblik nog
niet veel zeggen. Die is al te zeer afhankelijk van de politieke ontwikkeling in
Zuid-Afrika zelf. De politieke constellatie kan daar op korte termijn aanzienlijk
veranderen. Bij tussentijdse verkiezingen in vier districten bleek de Nationale Partij
nu al fel achteruit te zijn gegaan ten opzichte van de Herstigte Nationale Partij, een
uiterst rechtse oppositiepartij die fel gekant is tegen de ‘toenaderingspolitiek’ van
Botha tot de zwarten12. Uit de reacties van de niet-geregistreerde bonden bleek dat
de zwarte bevolking de recente wetswijzigingen niet slikt als zoete koek. En recente
stakingen zoals de busboycot in Natal, wijzen eveneens op het voortdurend militant
karakter van het verzet.
Uit de voorgestelde en nog te bekrachtigen wijzigingen in de arbeidsverhoudingen
in Zuid-Afrika kan men spijtig genoeg niet afleiden dat de apartheid zelf ondermijnd
wordt. Het kernstuk van de apartheid - de bestendiging van de economisch sterke,
blanke dominantie - wordt er

11
12

H. Schissel, La Solution de Réchange Libéral, in Le Monde Diplomatique, oktober 1979, p.
18.
Botha verliest veld bij de verkiezingen in Zuid-Afrika, in De Standaard, 5 oktober 1979.
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niet door in het gedrang gebracht. De versoepeling van de geografische mobiliteit
(Riekert) en de creatie van een zwarte middenklasse (Wiehahn) dienen uiteindelijk
nog en vooral de belangen van de blanke minderheid. Door die maatregelen past
men de verdeel- en heerspolitiek toe op de Zuidafrikaanse arbeidersklasse: in de
blanke gebieden koopt men zich rust af en tegelijk zwengelt men de economie aan
door enerzijds de binnenlandse vraag te vergroten en anderzijds meer buitenlands
kapitaal aan te trekken (door de Westerse landen tot een positievere houding ten
opzichte van het apartheidsregime te bewegen). Zolang echter een wijziging in de
arbeidsverhoudingen niet gepaard gaat met de toegang, van heel de Afrikaanse
bevolking, tot reële economische én politieke macht, blijft de apartheid een harde
realiteit, die het verdient bestreden te worden. Uiteindelijk kan alleen de Afrikaanse
bevolking zelf dat bewerken. Van enkele door de overheid aangestelde commissies
hoeft men zo'n ‘revolutionaire’ verandering niet te verwachten.
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Nicaragua: de kerk en de revolutie
G. Mc Carthy
Het is veertien jaar geleden sands wijlen Pater Camilo Torres schreef: ‘Ik vind
dat de revolutionaire strijd een strijd is van christenen en priesters. Alleen op
deze wijze, in de concrete omstandigheden van ons land, zijn wij in staat de
liefde die iemand voor zijn medemens moet hebben, in praktijk te brengen.’ De
geschiedenis van deze jonge Colombiaanse priester en zijn dood als
guerrilla-strijder in 1966 zijn welbekend. De manier waarop hij door de kerk
werd geboycot is waard gememoreerd te worden. In juni 1965 verklaarde
kardinaal Concha van Bogota dat hij ‘bewust was afgeweken van de doctrines
en richtlijnen van de katholieke kerk... de activiteiten van Pater Camilo Torres
zijn onverenigbaar met zijn positie als priester en het kleed dat hij draagt.’
Dit zette Pater Torres aan te vragen uit het ambt ontheven te worden, een verzoek
dat snel werd ingewilligd. De Colombiaanse bisschoppen beschouwden zijn
stellingname als zó verderfelijk dat allereerst de bisschoppen in Medellin de gelovigen
berichtten dat de heer Torres niet langer Pater Camilo Torres is. ‘Hij is een gewone
leek en de mensen moeten niet zwichten voor de propagandistische leugen die hen
uitnodigt te komen luisteren naar “Pater Camilo”’. De kardinaal verklaarde daarop
nog eens dat de kerkelijke autoriteiten het gedrag van mijnheer Camilo Torres volledig
afwijzen, omdat het ingaat tegen de doctrines van de kerk. In hun historische
boodschap aan het Nicaraguaanse volk van 2 juni 1979 legaliseert de
bisschoppenconferentie van dat land de Sandinistische opstand: ‘Wij verklaren dat
egoïsme en ongebreidelde eerzucht een maatschappij hebben opgebouwd die iedere
dag inhumaner wordt en de verwekkers zijn van weelde en armoede en van de totale
onveiligheid. Geplaatst voor deze situatie maken wij de woorden van paus Paulus
VI tot onze eigen: ‘Wij zijn niet in staat solidariteit met systemen en structuren te
tonen die ernstige en onderdrukkende ongelijkheden tussen klassen en burgers
verbergen en bevorderen’ (Inaugurale rede op Medellin 111).
‘Wij zijn allen bedroefd en bewogen door de uitwassen van de revolutionaire
opstand, maar het is onmogelijk te ontkennen dat ze moreel en
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juridisch gerechtvaardigd is, in het geval van een duidelijke en langdurige
onderdrukking die de fundamentele mensenrechten bedreigt en het algemeen welzijn
van het land ondermijnt’ (Populorum Progressio 31).
De Sandinisten gaven duidelijk beter de uitdrukkelijke verlangens van het volk
weer dan Pater Torres, en de onderdrukking waartegen zij vochten, was waarschijnlijk
erger. Maar hun opzet was dezelfde: de structuur van de staat veranderen om de
armen te bevrijden, zonodig door middel van geweld.
Het zou melodramatisch en onjuist zijn om te beweren dat het verschil in houding
tussen de Colombiaanse bisschoppen in het geval van Pater Torres en de
Nicaraguaanse bisschoppen in het geval van de Sandinisten tekenend is voor de
verandering in de Latijnsamerikaanse kerk in de tussenliggende jaren. Als Pater
Torres nu nog zou leven, zou hij bijna zeker dezelfde veroordeling ondergaan door
de kerk van Colombia net zo goed als hem hetzelfde lot ten deel zou vallen van de
kant van de staat. Maar dat is Pater Ernesto Cardenal en evenmin Pater Miguel
d'Escorro in Nicaragua overkomen. Hoewel de guerrilla verschillende malen in het
Puebla-document wordt veroordeeld, omdat het leidt tot een toename van geweld,
toch heeft van de andere kant sinds Medellin de idee van ‘geïnstitutionaliseerd
geweld’, namelijk de onderdrukkende structuur van de staat, een groeiende invloed
uitgeoefend op het denken en doen van de Latijnsamerikaanse kerk. Het
Puebla-document vraagt ook om ‘ingrijpende veranderingen’ in de sociale,
economische en politieke structuren.

Meningsverschillen
Het is belangrijk dat wij de recente gebeurtenissen in Nicaragua zien tegen de
achtergrond van het hele continent. Evengoed als de politieke veranderingen in dat
land onvermijdelijk hun repercussies zullen hebben in de rest van Latijns-Amerika,
zo zal dat ook gebeuren met de manier waarop de kerk door de crisis heengekomen
is en één is geweest in haar steun aan de Sandinistische methode om het volk van
Nicaragua te bevrijden. Maar op het ogenblik loopt de houding van de bisschoppen
in de verschillende landen uiteen en niet volgens een bepaald patroon. De meesten
verschillen onder elkaar van mening. Er is natuurlijk geen sprake van afscheiding of
schisma: het gaat hier om een diepgaand meningsverschil over de manier waarop de
kerk zich moet inzetten voor de armen en over de invloed van de kerk op de staat.
De kracht en de gelijkgezindheid van de Braziliaanse bisschoppen bij de
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inzet voor de armen vindt navolging in enkele andere landen. De uiteindelijke eenheid
van de bisschoppen van Nicaragua kwam tot stand, doordat president Somosa op
het laatste ogenblik trachtte de bemiddeling van Mgr. Salazar, voorzitter van de
bisschoppenconferentie, te gebruiken om de bisschoppen ervan te weerhouden zich
tegen hem te verenigen. Ondanks de evidente en langdurige onderdrukking van de
bevolking van El Salvador en ondanks de indruk die de pers geeft, is bisschop Romero
nog altijd een minderheid te midden van zijn mede-bisschoppen, die zijn standpunt
te politiek vinden. De kerk in Mexico bleek erg verdeeld te zijn in haar houding ten
opzichte van de pas gehouden verkiezingen en in haar adviezen aan de kiezers. De
bisschoppen van Uruguay en Argentinië hebben verkozen hun stem praktisch niet
te laten horen tegenover de onderdrukkende regeringen in hun land.
De kern van het conflict kwam aan het licht in Puebla, toen de Conferentie
probeerde beide kanten tegelijk uit te gaan door de speciale inzet (opción preferencial)
van de kerk voor de armen, die al in Medellin was geformuleerd, nog eens te
bevestigen, maar tegelijkertijd aan de geestelijkheid de opdracht te geven buiten de
politiek te blijven. Er werd onderscheid gemaakt tussen politiek in de algemene
betekenis, die het algemeen welzijn nastreeft, zowel internationaal als van de staat,
waaraan de kerk en haar herders moeten deelnemen, èn partijpolitiek, die het eigen
terrein van de leken is. Dit onderscheid gaat niet erg diep en geeft geen echte leiding
in de huidige pastorale werkelijkheid. Wat betekent bijvoorbeeld ‘partijpolitiek’ in
het geval van Nicaragua? Hoe kan de kerk zich inzetten voor de armen zonder partij
te kiezen?

Partij-politiek
De verkiezingen van juli in Mexico toonden een paar van de problemen waarvoor
de geestelijkheid komt te staan die juist liggen op het beperkte terrein van wat in een
(betrekkelijke) democratie verstaan wordt onder ‘partijpolitiek’. Mexico is een
interessant geval zowel omdat de bisschoppen ervan voor het grootste deel
conservatief zijn als omdat formeel gesproken de geestelijkheid bij de grondwet
wordt verboden, zich met politiek te bemoeien. Begin juni zei kardinaal Corripio
Ahumada van Mexico-city dat de Mexicaanse geestelijkheid niet aan politiek deed
niettegenstaande de acties van een paar priesters. De volgende dag beklaagde de
secretaris-generaal van de communistische partij zich dat een groot deel van de
geestelijken, met inbegrip van die van het aartsbisdom
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van de kardinaal, de gelovigen vanaf de kansel oplegde niet-communistisch te
stemmen. Tegelijkertijd stelden verschillende bisschoppen dat de gelovigen de
verplichting hadden om te stemmen. Mgr. Talamas van Ciudad Juarez ging nog
verder en zei in een vergeefse poging om een directe oplossing te vinden dat de
bevolking over haar politieke ‘kinderlijkheid’ heen moest komen, die haar er zo vaak
toe had gebracht, aan de geestelijken te vragen hoe ze moest stemmen! De afwijkende
stem van Mgr. Mendez Arceo van Cuernavaca kwam op subtiele wijze tot uiting in
een preek die hij vóór de verkiezingen hield: ‘Broeders, ik ga u niet zeggen dat ge
moet stemmen, want dat zou “partijpolitiek” zijn. Er zijn partijen en groepen die
zeggen dat ge de politieke beslissing moet nemen niet te stemmen en daartegenin
uw stem te verheffen zou betekenen dat ge een partijpolitiek standpunt inneemt’. De
traditioneel a-politieke lijn van Puebla was geen hulp in de Mexicaanse verkiezingen.
De kerk nam politiek een conservatief standpunt in, door het establishment geduld,
terwijl zij beweerde boven de politiek te staan. De Puebla-opvatting bij deze
verkiezingen gaf een kerk te zien die zich niet met wereldse zaken bezig houdt,
behalve wanneer ze een advies geeft om niet-communistisch te stemmen en zo in
feite de bevolking aanspoort te stemmen voor de groeperingen van de rechtervleugel.
Een interessante ongerijmdheid, die een kijk geeft op de mentaliteit van de
conservatieve bisschoppen in Latijns-Amerika, kwam aan het licht in de verwarring
die onder de bevolking teweeggebracht werd door uitspraken die stelden dat de kerk
zich niet mengt in partijpolitiek en tegelijker tijd nadruk legden op de verplichting
om te stemmen. Dit is een goede illustratie van de manier waarop een conservatieve
hiërarchie zichzelf beschouwt als ‘de kerk’. Het andere advies van de kant van de
Mexicaanse geestelijkheid aan de kiezers ging ongeveer als volgt: christenen zijn
geroepen om de belangen van het volk goed in te zien, om de strijd van het volk
effectiever te maken door zich aaneen te sluiten om te werken aan het opbouwen van
het rijk Gods, met gebruikmaking van de middelen die hen vanouds ter beschikking
staan en van die politieke organisaties die voorhanden zijn en welke het meest efficiënt
dit doel helpen tot stand brengen.
Dit soort advies komt van geestelijken die heel nauw met de armen samenwerken,
die betrokken zijn in pogingen om hen te helpen zelfbewust te worden en hun rechten
op te eisen: die mikken op wat Puebla noemde hun volledige bevrijding. Wij hebben
gezien waartoe dit in Nicaragua geleid heeft. Nog helemaal afgezien van de mensen
die aan het hoofd stonden van de beweging, heeft aartsbisschop Obando y Bravo in
de loop van de zomer toegegeven dat ‘zeer velen van de geestelijkheid’ zich
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hadden aangesloten bij de Sandinisten. En tenslotte stelden ook de bisschoppen zich
eensgezind achter de beweging.

Eenheid en inzet voor de armen
Elders is het pad heel moeilijk begaanbaar. De politieke krachten van de armen om
te komen tot eenzelfde resultaat als bereikt werd in Nicaragua, zijn op het ogenblik
elders in Latijns-Amerika niet aanwezig. Omdat de oppositie verdeeld was en geen
steun van buiten kreeg, had het recente débâcle in El Salvador meer het karakter van
een staatsgreep dan van een nationale revolutie. Toch waren de omstandigheden van
de twee landen dezelfde. De priester die zich inzet voor de arme moet voor zichzelf
vaststellen wat zijn politiek engagement moet zijn. Het traditionele argument tegen
politiek engagement dat in Puebla gebruikt werd, namelijk dat het verdeeldheid
teweegbrengt en dat de priester daarom als dienaar van de eenheid zich afzijdig moet
houden, wordt dan wel erg onzeker. Het tegenargument is, dat échte evangelische
eenheid allereerst een inzicht vraagt in de oorzaken van de verdeeldheid en dan het
volgen van de juiste koers. Aanhangers van deze gedachtengang citeren: ‘Ik ben niet
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard’ (Luc. 12,51), ‘De vijanden van een
mens zullen zijn eigen huisgenoten zijn’ (Matth. 10,36), en ‘Hij is de vrede tussen
ons en heeft de twee één gemaakt en de barrière afgebroken die hen gescheiden placht
te houden’ (Efes. 2,14). Het militante optreden van geestelijken ten gunste van
arbeiders of boeren is in veel opzichten iets nieuws en de normen ervoor worden
door de ondervinding vastgesteld. De armen van Nicaragua hadden leiders nodig en
de kerk gaf hun die leiding. Pater Carlos Bonilla, die werkt onder suiker-oogsters bij
de kust van de Golf van Mexico, vraagt waarom zijn parochianen in hun noden deze
leiding niet kunnen krijgen: ‘Men verheft zijn stem voor een noodtoestand in een
wereld waarin veel rijke mensen vele miljoenen van Gods kinderen doden door
honger te veroorzaken en vaak zelfs met kogels. Soortgelijke gewetensproblemen
komen in Latijns-Amerika iedere dag voor’.

Theologie van de bevrijding
Het in dit opzicht tekortschieten van Puebla en de shock die de kerk is toegebracht
door de gebeurtenissen in Nicaragua, hebben deze
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vraagstukken op het ogenblik op de voorgrond geplaatst. Maar de individuele
geestelijke staat niet helemaal alleen. De theologische beweging in de kerk om de
arme te helpen heeft vaste voet gekregen. Ervaring en voorbeeld worden voortdurend
uitgewisseld op alle niveaus. Contacten en solidariteit tussen de geestelijken die zich
inzetten zijn voortreffelijk. Nicaragua is op het ogenblik het middelpunt van de
aandacht, maar andere landen hebben veel bijgedragen tot het geleidelijk groeien
van de inzet van de kerk voor de armen. Brazilië is een lichtend voorbeeld.
De ontwikkeling van de kerk in Brazilië in de laatste jaren wijst de weg in de
probleemgebieden die op het ogenblik de Latijnsamerikaanse kerk bezighouden. De
Braziliaanse bisschoppen hebben de rechten van het individu verdedigd en beschermd,
tot het nemen van positieve acties toe om sociale en collectieve rechten te
bewerkstelligen, zoals bij hun steun aan de stakingen ten tijde van de
regeringswisseling in maart en hun onlangs geuitte eis voor een volledige in plaats
van een gedeeltelijke, amnestie. Hun roep om structurele verandering was Puebla
ver vóór en meer concreet. De bisschoppenconferentie (CNBB) van 1968 verklaarde:
‘De inspanningen van dit continent om zichzelf te bevrijden van eeuwen van
afhankelijkheid worden met mislukking bedreigd, doordat van drie kanten
machtszuilen hun aanspraken willen doen gelden, deze machtszuilen zijn erop uit
de onderontwikkeling als een fase van een van voorbijgaand proces te veranderen
in een blijvende en geaccepteerde functie van een allesomvattend systeem’. Er zijn
meer dan dertigduizend communidades de base als bewijs voor de poging van de
kerk om te werken samen met in plaats van alleen maar voor de bevolking die streeft
naar haar bevrijding. Haar inzet voor de armen heeft haar in Brazilië de partij van
oppositie gemaakt, hetgeen de reden is waarom zij zo zwaar vervolgd wordt. In de
laatste tien jaren zijn op zijn minst dertig bisschoppen op verschillende manieren
gemolesteerd, is eigendom van de kerk geplunderd, zijn missies aangevallen met
groot verlies aan mensenlevens, zijn meer dan honderd priesters in de gevangenis
gezet, vierendertig gemarteld en tenminste zeven als martelaar gedood, afgezien nog
van talloze andere wreedheden.

Kerk voor Sandinisten
In het laatste stadium van de Nicaraguaanse revolutie beschreef Thomas Borges, een
leidende Sandinist, de beweging als uiterst katholiek. De rol en de invloed van de
kerk in Nicaragua kan niet verkleind worden. Op een
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liturgische conferentie te Managua, direct na Medellin in 1968, luidde het slot-rapport;
‘De kerk is betrokken bij de integrale ontwikkeling van de mensheid. Het is
onmogelijk een authentieke liturgie te hebben zonder te werken in het belang van de
mensheid, en de viering van de eucharistie is afhankelijk van het scheppen van
broederschap.’ Het nu beroemde Misa Campesina van Carlos Mejia Godoy is een
van de symbolen van de bevrijding van het land geworden. Zoals de oprichter ervan
zegt: ‘het is niet neutraal, het is de massa tegen de onderdrukker, tegen al degenen
die de verdeling van land, vruchten en water - de basiselementen in de natuur-trachten
te voorkomen.’ Tijdens een interview begin 1979 zei hij dat president Somosa,
geholpen door het Amerikaanse imperialisme, de economie van het land, maar ook
zijn cultuur, naar de afgrond had gesleept en dat de aanwezigheid van de
multinationals en de invasies van de kolonialistische culturen dreigden ‘de aanblik
van ons volk te veranderen.’ De massa bedient zich van eenvoudige taal (doorspekt
met dialect en Indiaanse woorden) in de verzoeken die de mensen die het land van
Nicaragua bewerken richten tot Christus de Arbeider.
De opmerkelijke Pater Ernesto Cardenal, poëet en thans minister van Cultuur, gaf
in Puebla een interview waarin hem gevraagd werd commentaar te geven op het
advies van de paus niet betrokken te raken bij de politiek. Zijn antwoord is waard in
zijn geheel te worden opgenomen.
‘De paus had gelijk toen hij de priesters vertelde dat zij niet betrokken moeten
raken bij de politiek, omdat dit geen politiek onderwerp is. Het is eenvoudig onze
betrokkenheid bij Christus. Het is de betrokkenheid bij Christus die ertoe geleid heeft
dat zo velen van ons aan de kant van het volk staan in zijn strijd. In mijn speciale
geval was het mijn verbintenis met God die mij ertoe aanzette een verbintenis met
het volk aan te gaan en mijn liefde voor Christus voor wie ik alles heb opgegeven,
zelfs de liefde voor het leven. Die liefde leidde mij naar het volk, het volk en Christus
begrijpen is hetzelfde. En het is de wens de wil van God volledig uit te voeren, die
tot de positie die ik nu in de strijd inneem heeft geleid, een militant in het
Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront. Ik denk dat ik op deze manier de wil van
God uitvoer en het enige wat mij in het leven interesseert is om die wil uit te voeren.’

Kerk voor de armen
Sinds 1971 hebben de Nicaraguaanse bisschoppen, geleid door de aartsbisschop van
Managua Mgr. Obando y Bravo, zich tegen de excessen van
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het Somosaregiem uitgesproken ter ondersteuning van de rechten van het volk. In
maart 1972 beschreven zij de burger-opstanden als ‘de oncontroleerbare schreeuw
van een volk dat zijn toestand begrijpt en dat bezig is de ketenen die het binden te
verbreken.’ In september van datzelfde jaar, toen hij het academisch jaar van de
Universiteit van Managua opende, sprak de aartsbisschop weer over geweld. Hij
maakte onderscheid tussen het geïnstitutionaliseerde geweld van de socio-economische
structuren in het land en het geweld van de onderdrukten die juist daarom in opstand
kwamen. Hij veroordeelde het geweld van onderdrukking ter verdediging van de
structuren als antwoord van degene die aan de macht zijn ‘die regeren met de steun
van de geprivilegieerden en door de massa's te manipuleren.’ Na de aardbeving van
1973 drongen de bisschoppen aan op een programma van wederopbouw dat meer
inhoud zou hebben dan stenen en cement, dat nieuwe sociale en morele verhoudingen
tot stand zou moeten brengen. In mei 1974 stelden zij de onrechtmatigheden gepleegd
door de autoriteiten op het platte land aan de kaak en wezen op ernstige inbreuken
op de wet. Aartsbisschop Obando y Bravo trad op als bemiddelaar tussen de
Sandinisten, die regeringsgijzelaars vasthielden, en de regering in december van
hetzelfde jaar. In januari 1975 weigerde het episcopaat tegenwoordig te zijn bij de
plechtigheden ter inauguratie van president Somosa's nieuwe ambtstermijn. De
protesten van de bisschoppen werden met de jaren sterker. In 1977 beschreven zij
de situatie op het platteland als ‘een toestand van verschrikking’; ten tijde van de
algemene staking in 1978 noemden zij de situatie ‘ondragelijk’. In januari 1979
stuurden zij een brief aan president Carter met het verzoek de hulp aan president
Somosa stop te zetten. Het is een verhaal van inzet dat genegenheid en respect heeft
afgedwongen: ‘Ik wil dat U weet dat het volk van Nicaragua heel veel houdt van zijn
aartsbisschop. Alle bisschoppen van Nicaragua zijn fel tegen de dictator en onze
aartsbisschop staat aan hun hoofd’ (Pater Ernesto Cardenal, februari 1979). Tot het
laatst toe hebben de bisschoppen hun best gedaan geweld zoveel mogelijk te beperken.
Eind mei heeft het comité tot nationale bezinning, waarvan de aartsbisschop voorzitter
was, er bij de Sandinisten en de Nationale Garde op aangedrongen bij elkaar te komen
en een basis te leggen voor een gesprek. De Sandinisten gaven eerst antwoord en
zeiden dat dit niet de tijd was voor ‘neutraliteit’ en dat het comité eerst moest
verklaren aan welke kant het stond. Dit bracht de aartsbisschop in een moeilijke
positie, wat president Somosa direct begreep. De dictator liet mgr. Salazar van Leon
weten dat hij bereid was te praten, zo de indruk gevende dat de San-
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dinisten onredelijk waren en druk uitoefenend op de bisschoppen als herders om te
luisteren naar beide partijen in het conflict. In deze omstandigheid verkozen de
bisschoppen de meest revolutionaire boodschap uit te geven die ooit door een
Latijnsamerikaans episcopaat is gepubliceerd, toen zij hun steun betuigden aan de
Sandinisten.
De bevrijding in Nicaragua is een extreem voorbeeld binnen de algemene beweging
in Latijns-Amerika, die in de praktijk gesteund wordt door bepaalde sectoren in de
kerk, maar waarvan de kracht verschilt naargelang het land. In principe is de beweging
officieel beleid van de kerk, geruggesteund door Medellin en Puebla. Er waren
elementen in de strijd in Nicaragua die men niet graag elders herhaald zou zien.
Daarom is de overwinning van de Sandinisten op zichzelf geen voorbeeld of leidraad.
Veel zal echter kunnen worden geleerd van de inzet van de bisschoppen en de
geestelijkheid, van de beslissingen en de maatregelen die de laatste tien jaar genomen
zijn, nu die bevrijding voltooid is. De strijd om economische onafhankelijkheid begint
pas en wat dit betreft is de toekomst van het land nog onzeker. Maar anders dan de
kerk in Cuba, was en is de kerk in Nicaragua nauw gelieerd met de revolutie en dit
feit zal waarschijnlijk een uiterst diep en blijvend effect hebben op de kerk van
Latijns-Amerika.
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Communicatie en economische structuur
A.G.J. Dietvorst
Binnen de Westers-geïndustrialiseerde wereld manifesteren zich vele
veranderingen, die volgens sommigen van zodanig ingrijpende aard zijn dat
gesproken kan worden van een breuk in de maatschappelijke ontwikkeling.
Men stelt in dit verband dat er sprake is van een overgang naar een
post-industrieel tijdperk, een dankbaar onderwerp voor bespiegelingen van de
zijde van futurologen.
Voor de socioloog Bell (1964), die zijn gedachten heeft laten gaan over de
toekomstige maatschappij, wordt de post-industriële samenleving niet meer
gekenmerkt door het primaat van de industriële produktie maar door dat van de kennis
en de uitwisseling ervan door informatieoverdracht. De contouren van deze
toekomstige samenlevingsvorm zijn de afgelopen decennia reeds duidelijk geworden.
We noemen hier slechts de sterk toegenomen ruimtelijke mobiliteit, de
‘computerisering’, de toename van de vrije tijd en het gegeven dat een groot deel
van de beroepsbevolking niet meer werkzaam is in de traditionele sectoren van de
economie als de landbouw en de industrie, doch in de dienstensector. Dit laatste is
onder meer het gevolg van de toegenomen mechanisering en automatisering in
landbouw en industrie en wijst tevens duidelijk in de richting van een samenleving
waar informatie-uitwisseling een belangrijke rol speelt.
Inderdaad kan cijfermatig aangetoond worden dat de Westers-geïndustrialiseerde
wereld gevat is in een ontwikkelingsproces waarbij de tertiaire activiteiten meer en
meer aan invloed winnen doch tevens ook complexer worden. Het belang van de
dienstensector is dusdanig groot geworden dat men wel spreekt van de tertiairisering
van onze economie of van ‘révolution tertiaire’. Hoewel men tegenwoordig wel
vraagtekens zet bij de optimistische groeiverwachtingen ten aanzien van de
werkgelegenheid in de dienstensector (de snelle opkomst van de chip!), lijkt het
aannemelijk dat het overheersende beeld van de economie in de komende decennia
eerder bepaald zal worden door ‘bureauwerkers’ dan door ‘produktiewerkers’.
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Het tertiairiseringsproces heeft uiteraard de aandacht gekregen van de beoefenaren
der sociale wetenschappen. Daarbij heeft men zich onder meer gebogen over de
kwestie van de definiëring en de afbakening van de begrippen die gebruikt worden
bij het spreken over de dienstensector. Zo verschenen er naast het begrip tertiaire
sector de begrippen kwartaire en kwintaire sector. Het zou ons te ver voeren hier
uitvoerig in te gaan op kwesties van definiëring en indeling1. Belangrijk voor ons
betoog is wel dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen activiteiten waarbij
nog materiële goederen in het geding zijn (groothandel, detailhandel) en zogenaamde
transactionele activiteiten (Ter Hart, 1979). Bij transacties gaat het niet meer primair
om de overdracht van goederen maar om het totaal van niet-materiële activiteiten
ter begeleiding van het produktieproces. Te denken valt in dit verband aan de
organisatie en besluitvorming in het produktieproces (management, reclame,
verkooporganisatie, marktverkenning, research) en ook aan meer indirect op het
produktieproces inwerkende activiteiten als die van overheidsorganisaties, vakbonden,
consumentenorganisaties enz. Kenmerkend voor transactionele activiteiten is dat ze
sterk informatiegericht zijn. Onverbrekelijk verbonden met de transactionele
activiteiten is derhalve de ontvangst en distributie van informatie. Zo kunnen kantoren
waarin het merendeel van de transactionele activiteiten plaatsvindt, omschreven
worden als plaatsen waar informatie het te verwerken produkt is.
In de laatste decennia valt er een geleidelijk groeiende aandacht te bespeuren voor
de rol van de transactionele activiteiten in het economisch leven. Groot is die
belangstelling evenwel nog niet. Dit laatste is gezien de rol van de factor informatie
in het geheel van de transactionele activiteiten ook van toepassing voor het
verschijnsel communicatie, waarmee het proces van informatie-uitwisseling wordt
aangeduid.

Ondernemingsorganisatie en informatiebehoefte
De sedert de eeuwwisseling constant optredende verschuiving ten gunste van de
groei van de tertiaire activiteiten wordt wel verklaard door te wijzen op de relatief
langzame toeneming van de produktiviteit in de

1

Men zie hiervoor het voortreffelijke overzicht van P. Coppieters en M. Goossens, De tertiaire
sector in de post-industriële maatschappij, Eclectica, nr. 13, Brussel, 1973. Daarnaast H.W.
ter Hart, Vestigingsplaatsen van topmanagement. Verkenningen op het terrein van de
transactionele geografie, Diss. Amsterdam VU, Meppel, 1979.
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dienstensector. Als mogelijke verklaring hiervoor kan gewezen worden op de
geringere mogelijkheid (tot voor kort!) arbeid door kapitaal te vervangen en wellicht
op de geringere aandacht voor produktiviteitsbevordering in ruime zin. Daarnaast
acht Lambooy (1971) een belangrijke groeifactor de noodzaak het economisch proces
beter te organiseren, hetgeen tot uiting komt in de groei van de overheidstaken, het
management, de research en de toenemende behoefte aan informatie. Dit wordt
ondersteund door het gegeven dat de groei van het zogenaamde bureaupersoneel
gedifferentieerd verloopt in die zin dat het aandeel van het lager administratief
personeel in de groei vrij constant blijft in tegenstelling tot de snelle groei van het
hoger gekwalificeerd bureaupersoneel (Daniels, 1975, 32). De door Lambooy
gesignaleerde groeifactor is mede het gevolg van de voortdurende schaalvergroting
van ondernemingen. Deze voortdurende tendens schaalvoordelen te bereiken, zien
velen als een der belangrijkste drijfveren voor de groei van de ondernemingen (Jansen,
1978, 135-143). Jansen wijst erop dat het ondernemingsgedrag in dit opzicht niet
alleen bepaald wordt door kostprijsoverwegingen. Hoewel er weinig aanleiding is
tot het doen van algemene uitspraken, kan het schaalprobleem ook gezien worden
als een ‘kwestie van tijd’. Door bijvoorbeeld coördinatie en vernieuwing (innovatie)
kunnen tijdsbesparingen worden bereikt, die uiteraard op den duur kostenbesparend
werken, maar die (wat minstens zo belangrijk is) ook leiden tot
onzekerheidsvermindering.
De econoom Galbraith heeft aangevoerd dat het streven naar zekerheid wel eens
de werkelijke achtergrond zou kunnen zijn voor de ondernemingsgroei. Een
onderneming is gericht op zelfhandhaving in een zich steeds wijzigende
maatschappelijke context. De zekerheid op handhaving van die positie kan het beste
gerealiseerd worden door te streven naar het uitschakelen van allerlei onzekerheden
met betrekking tot bijvoorbeeld grondstoffenverwerving, personeelswerving en
afzetmarkten. Hoe meer gespecialiseerd de kennis is van een onderneming, hoe beter
die onzekerheidsuitschakeling gerealiseerd kan worden. Deze gespecialiseerde kennis
wordt verkregen door de aanwezigheid van specifieke concentraties van geschoold
personeel binnen een onderneming en dus o.a. in marketing-, reclame-, public
relations- en researchafdelingen. Een opsplitsing van ondernemingen in genoemde
functionele eenheden kan echter alleen worden bereikt door grote ondernemingen.
Daardoor wordt dus een belangrijk deel van de ondernemingsgroei verklaard.
De zojuist gesignaleerde opsplitsing van de ondernemingsstructuur heeft ook
bepaalde ruimtelijke effecten. In de traditionele onderneming was de ‘werkplaats’
de kleinste en tevens de enige eenheid van belang. Werk-
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plaats en onderneming stonden op dezelfde plaats en het merendeel van de
werknemers was direct bij het produktieproces betrokken. Met de groei van de
ondernemingen en de daardoor gewijzigde organisatiestructuur bestaat een groot
aantal ondernemingen tegenwoordig niet meer uit één werkplaats doch uit meerdere
werkplaatsen. Men spreekt daarom wel van ‘multiplant-ondernemingen’ (ook wel
van multilocationele ondernemingen). Nauw samenhangend met deze ontwikkeling
is het verschijnsel van de ruimtelijke scheiding tussen de produktie-eenheden en de
afdelingen waar de beslissingen genomen worden (de zogenaamde decision-units).
Populair gezegd: er is sprake van een scheiding tussen werkplaatsen en denkplaatsen.
Zoals we nog zullen zien is dit ook in de Nederlandse situatie het geval.
Het zal duidelijk zijn dat met de ruimtelijke scheiding van de verschillende soorten
ondernemingsactiviteiten de betekenis van de informatie-uitwisseling alleen nog
maar is toegenomen. Door voortdurende organisatorische aanpassingen trachten
ondernemingen verstopping in het communicatienetwerk te voorkomen.

Soorten communicatie
Verschillende onderzoekers hebben een classificatie trachten te maken van de
verschillende vormen van communicatie (in relatie tot het functioneren van
instellingen en ondernemingen). Kenmerkend voor de meeste van deze classificaties
is een tweedeling tussen routinematige en niet-routinematige contacten. De Zweedse
econoom Thorngren heeft dit onderscheid verwerkt in zijn conceptueel model van
contactstelsels (Thorngren, 1970). Dit model geeft een goed inzicht in de betekenis
van de te onderscheiden communicatiecategorieën.
Uitgangspunt voor het model is de onderneming of de organisatie en een daarbij
behorende omgeving. Deze omgeving wordt verdeeld in een technische en sociale
omgeving. Beide omgevingssoorten kennen verschillende graden van
toegankelijkheid, omdat de voor bepaalde ondernemingsactiviteiten benodigde
informatie soms gemakkelijk en soms alleen maar na grote inspanning verkregen
kan worden. Thorngren onderscheidt drie typen contactstelsels
(communicatienetwerken).
In het eerste type worden de oriëntatieprocessen ondergebracht. Het gaat hierbij
om het relatiesysteem dat opgebouwd moet worden wanneer verreikende beslissingen
voor de onderneming in het geding zijn (lange termijnplanning). Wanneer we het
produkt Videofoon als voorbeeld nemen,
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dan betekent dit enerzijds het verkennen van de technische mogelijkheden om tot de
produktie van dit apparaat te komen (het verwerven van de technische know how)
en anderzijds het zicht krijgen op de toekomstige behoeften van de samenleving (hoe
zullen toekomstige communicatiebehoeften en -patronen eruit komen te zien ter
beantwoording van de vraag of het apparaat commercieel verantwoord te produceren
valt?). Het is in deze sfeer dat de innovatie tot stand komt. Iedere innovatie berust
op het combineren van informatie over een nieuwe technische mogelijkheid en
informatie over een behoefte. Daarbij vormt de informatie over de technische
mogelijkheden de minst onzekere van de twee.
Het tweede type omvat de planningsprocessen. In feite is dit het vervolg op de
beslissingen die als uitkomst van de uitvoerige informatie-uitwisseling op niveau 1
genomen zijn. In het voorbeeld van de Videofoon betreft het de technische
ontwikkeling van het produkt enerzijds en een nadere meer gedetailleerde
marktverkenning of de voorbereiding van een reclamecampagne anderzijds.

Ondernemingen en hun informatie-omgeving volgens Thorngren (1970)

Het derde type tenslotte omvat het merendeel van de relaties van een
bedrijfsorganisatie. Het gaat hier om geprogrammeerde processen waarin
routinematige activiteiten plaatsvinden. Deze worden doorgaans afgewikkeld door
lager administratief personeel. In het Videofoonvoorbeeld
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betreft het dan het verwerken van orders, het contact houden met de lokale
vertegenwoordigers, de contacten van de service-afdeling en de contacten met
transportondernemingen.

De relatie communicatiesoorten en communicatiemiddelen
Communicatie als informatie-uitwisseling kan op vele manieren geschieden. We
kunnen mondeling informatie overdragen door middel van een gesprek, waarbij de
betrokkenen lijfelijk aanwezig zijn. We kunnen ook gebruik maken van een technisch
hulpmiddel (telefoon, telex of telegraaf bijvoorbeeld) om informatie-uitwisseling
over grote afstanden mogelijk te maken. Om informatie te verkrijgen kunnen we een
krant kopen, de radio aanzetten of naar de bioscoop gaan.
Gezien de veelheid van mogelijkheden om informatie-uitwisseling te
bewerkstelligen is enige ordening nuttig. Voor ons onderzoek naar de relatie
telefoonverkeer en economische structuur (Dietvorst, 1979) hebben we een typologie
ontworpen met als belangrijkste gegeven een tweedeling naar dualistische en
distributieve communicatie. Onder dualistische communicatie verstaan we
informatie-uitwisseling tussen twee personen, waarbij sprake is van wederkerigheid,
dit in tegenstelling tot distributieve vormen van communicatie waar het gaat om
informatie-uitwisseling tussen één persoon en een groep personen of tussen groepen
onderling. Bij distributieve communicatie hoeft er geen sprake te zijn van
wederkerigheid. Zo ontvangt men wel dagelijks de krant doch lang niet iedereen
treedt daarop met de redactie in discussie over de inhoud van die krant. Onder de
laatste categorie valt dus ook wat men wel aanduidt met massacommunicatie. We
laten evenwel hier de invloed van de massacommunicatie op de economische structuur
buiten beschouwing. Dat wil overigens niet zeggen dat massacommunicatie in dit
opzicht geen rol speelt. De door massacommunicatie uitgeoefende invloed is
doorgaans evenwel van indirecte aard.
Belangrijk voor de relatie communicatie - economische structuur is de dualistische
communicatie. In deze categorie nemen de zogenaamde face-to-facecontacten een
belangrijke plaats in. Face-to-facecontacten laten zich omschrijven als direct
persoonlijke contacten, waarbij de betrokken personen voor elkaar tastbaar aanwezig
zijn. Als belangrijkste kenmerk geldt dat er sprake is van onmiddellijke terugkoppeling
door middel van bepaalde gelaatsuitdrukkingen of gebaren, die vaak buiten de bewuste
controle van de handelende persoon vallen. Face-to-facecontact geeft
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bovendien de mogelijkheid het betoog te onderstrepen door gebaren en het gebruiken
van visuele informatie (bijvoorbeeld schema's, kaarten, diagrammen enz.) Uit
psychologisch onderzoek is gebleken hoe belangrijk factoren als tafelpositie, gebaren,
visuele informatie enz. bij discussie kunnen zijn.
Het voorlopig belangrijkste alternatief voor het face-to-facecontact is de telefoon.
Vaak is het gebruik van de telefoon complementair ten opzichte van het
face-to-facecontact. Ofschoon de telefoon een van de meest gebruikte moderne
communicatiemiddelen is, is het onderzoek naar het effect ervan relatief summier
gebleven. Er bestaat een vloed van literatuur over alle mogelijke denkbare
technologische aspecten van telecommunicatie, waaronder van de telefoon, maar er
is weinig onderzoek verricht naar de sociale of sociaal-economische gevolgen van
het telefoongebruik. Enorm is de literatuurhoeveelheid met betrekking tot pers, radio
en televisie, doch de telefoon is verwaarloosd, wellicht omdat het al zo lang een
doodgewoon gebruiksartikel is geworden.
Als voordelen van het gebruik van de telefoon vergeleken met andere
communicatiemiddelen gelden: snelheid, de mogelijkheid een directe dialoog aan te
gaan en lage overbrengingskosten. Hoewel de telefoon het belangrijkste alternatief
is voor het face-to-facecontact, blijkt vervanging zonder meer van
face-to-facecontacten door reistijd- en kostenbesparende telefonische communicatie
niet mogelijk te zijn. Dit komt omdat er een specifieke relatie bestaat tussen
communicatiesoort en communicatiemiddel. Uit empirisch onderzoek (gebaseerd op
dagboeken van werkcontacten van administratief personeel) blijkt dat de
niet-routinematige informatie-uitwisseling - de oriëntatieprocessen uit het model van
Thorngren - vooral plaatsvindt door middel van het face-to-facecontact. Activiteiten
als marktverkenning, innovatie, lange termijnplanning en research staan daarbij
centraal en het is vooral het hoger leidinggevend personeel dat aan deze contacten
deelneemt.
De routinematige communicatie, gekenmerkt door korte contacten op niet van te
voren gearrangeerde momenten, vindt plaats vooral via de telefoon. Het gaat om het
verschaffen en ontvangen van orders en/of informatie met betrekking tot onderwerpen
die voor beide partijen bekend zijn.

De ruimtelijke consequenties van de informatiebehoefte
Met verwijzing naar de zojuist genoemde kenmerken van face-to-facecontacten zal
het geen verbazing wekken dat dit soort contacten gereali-
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seerd wordt binnen stedelijke centra van hoog niveau, terwijl binnen de grootstedelijke
centra veel van die contacten afgewikkeld worden binnen een gebied dat te voet in
korte tijd toegankelijk is. Dat betekent dat het CBD (Central Business District) en
face-to-facecontacten nauw gerelateerde verschijnselen zijn.
Pred (1977, 116-120) onderscheidt een drietal voordelen van vestiging in
grootstedelijke complexen voor hoofdkantoren en andere gespecialiseerde
hoogwaardige administratieve bedrijfs- of organisatie-afdelingen. Als eerste voordeel
ziet hij het betrekkelijke gemak waarmee in een dergelijk milieu face-to-facecontacten
gelegd kunnen worden. Deze contacten kunnen dan plaatsvinden met een minimaal
verlies aan kostbare tijd. Het gaat immers om hoog gekwalificeerd leidinggevend
personeel en het grootstedelijk milieu biedt op beperkte ruimte een grote variatie aan
economische activiteiten. Bovendien geldt voor nationale hoofdsteden of
regeringscentra nog eens extra het voordeel van de goede contactmogelijkheden met
overheidsorganen. De overheid is immers ook een belangrijke koper van goederen
en diensten. Het is dan ook van belang zo snel mogelijk over de juiste informatie te
kunnen beschikken.
Als tweede voordeel wordt genoemd de aanwezigheid van gespecialiseerde diensten
waarop bedrijven en organisaties een beroep kunnen doen. Het gaat hier om
bijvoorbeeld adviesbureaus voor bedrijfsefficiency, accountantskantoren met vaak
gespecialiseerde afdelingen, juridische specialisten, reclamebureaus,
computerassistentie enz.
Tenslotte is voor ondernemingen en organisaties met een wijd vertakte
(internationale) structuur toegankelijkheid van groot belang. Immers vanuit de
metropolitaine gebieden worden de meeste internationale vluchten onderhouden, die
tot tijdwinst leiden.
Deze voordelen van grootstedelijke complexen zijn vooral van betekenis voor de
multilokationele ondernemingen en overheidsorganisaties. Een belangrijk deel van
de samenhang binnen systemen van steden, zowel nationaal als internationaal, wordt
gevormd door de verbindingslijnen van de hoofd- en divisiekantoren van deze
multilokationele ondernemingen. Dat deze samenhang alleen maar kan bestaan bij
de gratie van een goed ontwikkeld communicatiesysteem behoeft na het voorgaande
geen betoog.
Ruimtelijke nabijheid is dus op grond van het belang van face-to-facecontacten
erg belangrijk voor de besluitvormende afdelingen van ondernemingen. Tot de minder
informatiegevoelige onderdelen van ondernemingen behoren de produktie-eenheden.
Ruimtelijk gezien heeft dit belangrijke consequenties gehad, ook in de Nederlandse
situatie. De meer infor-
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matiegevoelige bedrijfsonderdelen zijn in tegenstelling tot de produktie-eenheden
veel minder betrokken bij het spreidingsbeleid van de grootste Nederlandse
ondernemingen.
Ook het reeds geruime tijd plaatsvindende proces van bedrijfsconcentratie heeft
bijgedragen tot de ruimtelijke ongelijkheid met betrekking tot de lokatie van
informatiegevoelige activiteiten. Wever (1972, 22-23) wijst op een relevant aspect
bij fusies en overnames - op zich belangrijke oorzaken voor bedrijfsconcentratie in de vorm van het plaatsvinden van bedrijfsreorganisaties. Hij veronderstelt dat de
zwakke bedrijven bij fusie of overname de status van produktie-eenheid opgelegd
krijgen, waardoor de overheveling van hoger geschoold personeel naar de
hoofdvestiging in de rede komt te liggen. Dit versterkt de ‘managementfunctie’ van
de hoofdvestiging en daarmede van het gebied waar de hoofdvestiging gelokaliseerd
is.
In Nederland heeft Ter Hart (1979) onderzoek verricht naar het vestigingspatroon
van het contactgevoelige topmanagement van grote ondernemingen. Voor de periode
1971-1976 constateert hij dat het vestigingsplaatspatroon van de hoofdkantoren van
de grootste ondernemingen in Nederland betrekkelijk stabiel blijkt te zijn. In de drie
Randstadprovincies was in 1976 82% van de hoofdkantoren van de grootste
niet-industriële ondernemingen en 58% van die der grootste industriële ondernemingen
gevestigd. Dit door Ter Hart geconstateerde verschil in concentratie tussen de grootste
niet-industriële en industriële ondernemingen komt ook naar voren in het onderzoek
dat we verricht hebben naar de ruimtelijke verscheidenheid in het tertiairiseringsproces
(Dietvorst/Wever, 1978). Op basis van volkstellingsgegevens hebben we voor 1960
en 1971 nagegaan in welke mate het leidinggevend personeel (de besluitvormers!)
over Nederland gespreid is. Voor het leidinggevend personeel in de industriële
bedrijfsklassen kan eigenlijk niet meer gesproken worden van een dominantie van
de Randstad. Voor de dienstensector ligt dit duidelijk anders. Hoewel ook hier van
enige deconcentratie sprake is, zien we toch een sterke concentratie van het
leidinggevend personeel in de Randstad. Dat geldt met name voor het bank- en
verzekeringswezen en voor de categorie zakelijke dienstverlening (zoals o.a.
makelaars, accountantskantoren, reclame-adviesbureaus, enz.).
We kunnen al met al concluderen dat de informatiegevoeligheid van bedrijven of
afdelingen van bedrijven leidt tot concentratie van deze in het westen van ons land.
Daaruit zou men kunnen afleiden dat ook het patroon van informatie-uitwisseling
deze centrum-periferiestructuur weerspiegelt omdat we hebben verondersteld dat de
informatie-uitwisseling nauw sa-
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menhangt met bepaalde kenmerken van de economische structuur. We hebben dit
voor de Nederlandse situatie onderzocht door na te gaan in hoeverre het patroon van
telefoonverkeersstromen samenhing met bepaalde kenmerken van de economische
structuur van de betrokken telefoondistricten. Weliswaar is gebleken dat juist de
noodzaak van face-to-facecontacten leidt tot concentratie van activiteiten, doch het
telefoon-contact blijkt én het belangrijkste alternatief én daarnaast ook complementair
te zijn voor het face-to-facecontact. Op grond daarvan mag verondersteld worden
dat ook de telefoonverkeersstromen een duidelijke binding vertonen met de wijze
waarop de decision-making in Nederland is gespreid (Dietvorst, 1979).

De ontwikkeling van het telefoonverkeer in de periode 1967-1974
Dank zij de medewerking van de PTT konden we voor de periode 1967-1974
beschikken over gegevens betreffende het in- en uitgaande telefoonverkeer van de
21 technische telefoondistricten in Nederland. Zo kon dus voor een achttal jaren
worden nagegaan hoe de ontwikkeling in de intensiteit en de richting van de
telefoonverkeersstromen was geweest. Uit die gegevens blijkt onder meer dat er
sprake is van een dominerende positie van de Randstaddistricten (Amsterdam, 's
Gravenhage, Rotterdam en Utrecht). Circa 50% van alle interlokale
telefoongesprekken in Nederland vindt plaats tussen deze districten. Wel is gebleken
dat die dominerende positie wat aan betekenis heeft ingeboet. Dit geldt met name
voor de positie van Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam. Deze afname van de
betekenis als informatie-centrum staat tegenover een groeiende betekenis van het
district Utrecht in dit opzicht.
Deze opkomst van Utrecht is interessant, omdat in de Verstedelijkingsnota de
vraag wordt gesteld in hoeverre de Randstad haar karakter als wereldstad dreigt te
verliezen. Gesteld wordt dat, wil er in Nederland sprake blijven van een
wereldstedelijk milieu, de onderlinge concurrentie tussen de steden en de Randstad
zou moeten worden teruggedrongen. Daarbij worden expliciet Amsterdam, Rotterdam
en 's Gravenhage genoemd. Het lijkt ons duidelijk dat ook Utrecht betrokken moet
worden bij het Randstedelijk milieu, aangezien het uitstralen van informatie tot een
van de meest essentiële kenmerken van een wereldstad behoort. In ieder geval is het
juist door de groei van het in- en uitgaand telefoonverkeer van het district Utrecht
dat de Randstedelijke districten als totaal hun dominerende positie hebben kunnen
handhaven.
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De versterking van de positie van Utrecht in het geheel van het informatienetwerk
lijkt een bevestiging van het feit dat Utrecht de laatste jaren als vestigingsgebied van
diensten in belangrijkheid is toegenomen. Wellicht speelt ook het ‘Hoog
Catharijne-effect’ daarbij een rol, met name het gemakkelijk per spoor bereikbare
vergader- en congrescentrum. In de periode 1968-1975 nam het aantal arbeidsplaatsen
in het district Utrecht met zo'n 28.000 toe (geteld werden 17 bedrijfsklassen). Deze
sterke toename komt voor het grootste deel voor rekening van de dienstensector.
Deze groeide zo sterk dat het verlies aan arbeidsplaatsen in de industriesector meer
dan gecompenseerd kon worden. Heel anders ligt dit voor de overige drie
Randstaddistricten. Daar is in de onderzoeksperiode sprake van een sterke teruggang
van het aantal arbeidsplaatsen. Opvallend is daarbij het verlies in de procentuele
aandelen van deze districten in bedrijfssectoren die nationaal gezien tot de groeiers
behoren (bijvoorbeeld banken en verzekeringen).
Het uitstralingseffect van de Randstad is niet alleen in noordoostelijke richting
(Utrecht-Amersfoort-Zwolle) merkbaar geweest in een toename van de
telefoonverkeersstromen, doch ook in zuidoostelijke richting. Het van oudsher sterk
agrarisch georiënteerde district Goes onderging de laatste decennia belangrijke
wijzigingen in de economische structuur door de havenontwikkeling in het Sloegebied
en de industrialisatie rondom de as Terneuzen-Gent. Daardoor kan de sterke groei
in de chemie- en metaalsector worden verklaard. De positie van het district Goes in
het informatienetwerk - zo zwak aan het begin van de onderzoeksperiode - is duidelijk
verbeterd. Ook is het uitstralingseffect van het Rotterdamse haven- en industriegebied
goed voelbaar in het district Breda, waar het aantal arbeidsplaatsen in de
onderzoeksperiode sterk toenam. Het Randstedelijke telefoonverkeer met Breda nam
toe.

Conclusie
Er bestaat een duidelijke samenhang tussen informatie-uitwisseling en economische
structuur. Met name is er een sterke relatie tussen informatie en die activiteiten in
het economisch leven die aangeduid worden met tertiair of kwartair. Vooral de
commerciële dienstensector is informatiegevoelig. Een en ander heeft uiteraard
consequenties voor het spreidingsbeleid. Politici die steeds over dienstenspreiding
spreken dienen zich goed te realiseren, dat er een samenhang is tussen
informatienetwerken en economische structuur. Voordat een beslissing tot
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spreiding genomen wordt, dient eerst onderzocht te worden wat de effecten van die
spreiding zijn voor het bestaande informatienetwerk van het bedrijf of de organisatie
in kwestie. Bovendien zou onderzocht moeten worden, welke schade verplaatsing
toebrengt aan de informatienetwerken van in de regio achterblijvende bedrijven en
organisaties. Overigens moet hierbij wel opgemerkt worden dat overheidsdiensten
zich gemakkelijker lijken te spreiden (gelet op de informatiegevoeligheid) dan de
commerciële dienstensector om de eenvoudige reden, dat men nu eenmaal niet om
de overheid heen kan, waar die zich ook vestigt.
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Forum
De opstanding uit de dood
Oorsprong en doorwerking
Tussen de tweede eeuw vóór en de tweede eeuw nà Christus heeft in de laat-joodse
en de vroeg-christelijke wereld een vrij omvangrijke literatuur gebloeid die gewoonlijk
wordt aangeduid onder de naam apocalyptiek. Als er één literaire uitingsvorm bestaat
die onmogelijk los van zijn historische context gelezen en uitgelegd kan worden,
dan is het wel deze apocalyptische literatuur. Ze is onverbrekelijk verbonden met de
politiek roerige tijd in de hierboven afgebakende periode, onder andere als gevolg
van een voortdurende wisseling van bestuur over Palestina. Na de dood van Alexander
de Grote (323 v.Chr.) is het strategisch belangrijke gebied afwisselend onderworpen
aan de Ptolomeeën uit Egypte en de Seleuciden uit Antiochië. Na de slag bij Paneas
(198 v.Chr.) komt het gebied definitief onder Seleucidische heerschappij en kenmerkt
dit bestuur zich gedurende enkele decennia door een welwillende houding tegenover
de joodse onderdanen.
De regeringsperiode van Antiochus IV Epiphanes (175-164 v.Chr.) slaat alle hoop
in één klap de bodem is; het is een ongekend dieptepunt in de geschiedenis van Israël,
vergelijkbaar met de grote katastrofe die in 587 v.Chr. het land teisterde: de inname
van Jeruzalem. In de jaren 167-164 v.Chr. vaardigde Antiochus IV allerhande
maatregelen uit die het eigen karakter, de eigen identiteit van het joodse volk moesten
vernietigen. Hij verbood de besnijdenis, richtte sportscholen op waar men naakt (en
dus als jood herkenbaar) trainde, plaatste een altaar voor Zeus Olympios op het
tempelplein en verbood in een later stadium zelfs de joodse godsdienst in zijn geheel
(1 Makk. 2). Dit allemaal om het joodse volk in de syncretistische smeltkroes van
het hellenisme onherkenbaar, en dus ongevaarlijk te maken.
In deze jaren organiseert zich het verzet van de Makkabeeën en het is zeker geen
toeval dat juist in deze periode een boek als Daniël wordt gecomponeerd. Het is
ondergrondse verzetsliteratuur, geschreven ter bemoediging van degenen die de
joodse godsdienst trouw waren gebleven, een oproep om te strijden voor hun geloof.
Het is precies in deze jaren dat voor het éérst in de literatuur van Israël het motief
van de opstanding uit de dood onder woorden wordt gebracht. Oud-testamentici zijn
het er vrijwel unaniem over eens dat het oudst betrouwbare getuigenis over de
opstanding uit de dood te vinden is in Daniël 12, daterend uit de jaren 165-164 v.Chr.,
een tijd dat Israël zijn laatste grote - en uitzichtloze - strijd voert voor zijn nationale
onafhankelijkheid en eigen identiteit.
Hoe is men eigenlijk tot dit geloof in, tot deze verwachting van een individuele
opstanding uit de dood gekomen? Men kan dit motief dan alleen goed plaatsen
wanneer men bedenkt dat voor de Israëliet van het Oude Testament de dood
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iets heel gewoons is. Iedere mens die een lang leven achter zich had, ging de dood
tegemoet als iets dat bij het leven hóórde: wie oud is en der dagen zat (Job 42:17),
weet dat zijn einde nabij is en heeft daar geen enkele moeite mee. In tijden echter
van onderdrukking en geloofsvervolging sneuvelden vele chasidim vroegtijdig voor
de nationale zaak. De apocalyptische literatuur neemt het nu op voor deze slachtoffers,
voor deze martelaren, die in de geschiedenis tekort waren gekomen, wier leven
onverhoeds werd afgekapt. Hun trouw aan de torah kon niet, zoals de
Wijsheidsliteratuur alom bezingt, worden beloond met een lang leven, want ze waren
gestorven in de strijd. Zo ontstaat juist in deze zware vervolgingstijd de gedachte
aan een bijzondere opstanding van de martelaren in de hemel onmiddellijk na hun
dood. Er is dus nog geen sprake van een israëlitisch denken waarin elke gelovige
wordt geacht deel te hebben aan een dergelijke opstanding; alléén zij wier leven
vroegtijdig wordt beëindigt omwille van hun trouw aan de torah, valt een dergelijke
‘beloning’ ten deel.
Is het oudst betrouwbare getuigenis omtrent de opstanding te vinden in Daniël 12,
een ander zeer belangrijke tekst is 2 Makkabeeën 7, de oudste martelaarsakte van
het jodendom. Aan dit intrigerend verhaal van de zeven broers en hun moeder heeft
Ulrich Kellermann een gedegen, maar uiterst leesbare studie gewijd1. Hij toont aan
dat het verhaal afkomstig is uit de joodse gemeente van Antiochië, die tegenover het
judese jodendom wilde benadrukken dat ook zij door Antiochus IV Epiphanes (‘de
vijand Gods’) waren vervolgd om hun geloof en het martelaarschap in hun kring
geen zeldzaam verschijnsel was geweest. Ten

1

Ulrich Kellermann, Auferstanden in den Himmel. 2 Makkabäer 7 und die Auferstehung der
Märtyrer. Stuttgarter Bibelstudien 95, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1979, 156
pp., DM. 26,80.
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gunste van een buiten-Palestijnse bakermat voor 2 Makkabeeën 7 pleit o.a. dat men
er drie literaire vormen in aantreft (het martyrium van de filosofen, de Consolatio
en de exitus illustrium virorum) die in de hellenistische wereld van toen herhaaldelijk
werden gebruikt.
Van groot belang is ook de goed gedocumenteerde bewijsvoering van Kellermann
dat 2 Makkabeeën 7 het geloof in de opstanding niet heeft afgeleid uit een aantal
zogenaamde opstandingsteksten bij de profeten (Jes. 25:8; 26:14-19; Ez. 37:1-14;
Hos. 6:1-3)2, maar uitsluitend en alleen georiënteerd is geweest op passages uit de
torah, de vijf boeken van Mozes (o.a. op het scheppingsverhaal van zowel Gen.
1:1-2: 4a als 2:4b-3 en op Deut. 32:36). Het verhaal van de zeven broers en hun
moeder dient, aldus Kellermann, verstaan te worden als een actuele her-interpretatie
van Daniël 12, een lijn die via bepaalde laat-joodse geschriften (Boek der Jubileeën,
Wijsheid van Salomo, Flavius Josephus e.a.) ononderbroken doorloopt naar het
Nieuwe Testament, in het bijzonder naar het oeuvre van Lukas, waarin het lijden
van Jezus onmiskenbaar wordt beschreven als martyrium.
Tegen deze achtergrond is de alinea waarmee Kellermann zijn voortreffelijke
studie besluit, niet zonder gewicht. Wanneer Jezus zichzelf als martelaar heeft
beschouwd - zegt hij - dan ligt niet in het feit van Zijn opstanding, maar in herhaalde
verschijningen het verrassende voor de leerlingen; want door die verschijningen én
door de boodschap van het lege graf wordt de theologie van de martelaar doorbroken.
Niet in de hemel, maar op aarde is hij verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf,
vervolgens aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk (1 Kor. 15:3-11)3.
Panc Beentjes

Vroegtijdige verstoringen van het ecologisch evenwicht (in
Zuid-Nederland)
Alle menselijke bedrijvigheid is aanvankelijk gestart in een natuurlandschap, dat
min of meer het toevallige resultaat was van vele en velerlei natuurprocessen, die
door geologische krachten op gang zijn gebracht en aan de gang gehouden worden.
Met de komst van de mens in een bepaald gebied ontstond een cultuurlandschap, dat
bestaat uit de (min of meer duurzame) veranderingen die de mens erin aanbracht.
De mogelijkheden van de mens om het natuurlandschap te veranderen waren
aanvankelijk heel gering in verhouding tot de krachten van de natuur: met name in
de lange periode vóór het ontstaan van enige landbouw vindt er geen of nauwelijks
een verstoring van het natuurlijk evenwicht plaats. Ik wil mij hier beperken tot wat
wij thans weten - of kunnen vermoeden - over de ontwikkeling van het landschap in
Zuid-Nederland sinds de laatste ijstijd.
Uit de periode vóór de Romeinse tijd weten wij niet zo erg veel, omdat wij niet
beschikken over geschreven bron2
3

‘Die übrigen sog. alttest. Auferstehungstexte... kennen den Auferstehungsgedanken nur als
Bild für die nationale Wiederherstellung Israels’, a.w., p. 9.
Hier zij nog verwezen naar het themanummer De Opstanding van het Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift, 1968, alsmede naar het korte hoofdstukje De Doden in: F. Cromphout,
Hoelang nog? Een pad door de apokalyps, Vlaamse Bijbelstichting, Leuven, 1979, 140-144.
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nen: onze kennis wordt vooral bepaald door de vondsten van gebruiksvoorwerpen
en werktuigen. Daaruit blijkt dat de oudste bewoners van Zuid-Nederland vrijwel
zeker rendierjagers waren, die daar na de laatste ijstijd, tussen zowat 12.000 en 9.000
jaar geleden, leefden in een toendra-achtig landschap. Toen (door een louter natuurlijk
veranderingsproces) het klimaat milder werd, werd de spontane groei van bomen en
wouden mogelijk. De mensen uit de midden-steentijd (8.500-4.500) leefden van jacht
en visvangst en verzamelden tevens wilde planten en vruchten in de bossen. Daar
voor de jacht verplaatsingen nodig waren, ontstonden er nog geen permanente
vestigingen en bleef de invloed van de mens op de natuur vrij gering (afgezien van
de tijdelijke en lokale uitdunning van zijn jachtwild). Men had eerder te maken met
een tot evenwicht gekomen samenleving van planten, dieren en mensen, zoals wij
die - zij het alsmaar minder - ook thans nog kunnen aantreffen bij louter jagende en
vruchten verzamelende volkeren of stammen. Toch bestond er toen reeds een zekere
vorm van cultuurlandschap, dat nl. eerder onbestaande inrichtingselementen van
menselijke oorsprong bevatte: de tijdelijke woonplaatsen b.v. en naar ik meen, nog
andere wijzigingen die een gebied geschikt maakten voor bepaalde jachtpraktijken.
Wat Zuid-Nederland betreft: in relatief hoog gelegen bos- en heidegebieden treft
men tegenwoordig (nog) een micro-reliëf aan, dat niet zonder meer of altijd aan
louter natuurlijke processen kan worden toegeschreven. Ik denk, in dit verband, aan
kommen, geulen en wallen. Zo ziet men b.v. in de bodemruggen, die vennen geheel
of gedeeltelijk omgeven, niet zelden in de overlangse richting een systeem van
onderling evenwijdige geulen. Die geulen volgen dus niet de natuurlijke afhelling
van het terrein. Nu zijn en waren vennen de natuurlijke drinkplaatsen van het wild:
mogen wij dan niet, bij sommige van die geulen, denken aan hinderlagen en valkuilen
voor het wild? Er komen ook asymmetrische hoogten voor, die eigenlijk niet te
verklaren zijn, als wij alleen denken aan de windwerking. Heeft de prehistorische
mens hier en daar de hellingsgraad vergroot om het wild in een afgrond te jagen? En
wat te denken van de bijna geheel gesloten depressies? Hebben zij dienst gedaan om
het wild daarin te jagen om zo te beginnen met een poging tot domesticatie? Wat
mij tot deze vraagstellingen brengt is de studie van het goed zichtbare microreliëf,
dat nu juist niet op onze topografische kaarten verschijnt maar op het terrein te
herkennen is.
De eerste permanente menselijke nederzettingen werden mogelijk van omstreeks
4.500 tot 1.700 vóór Christus: daartoe droeg vooral de verbetering van het gereedschap
bij dat toen nog uit steen vervaardigd werd. Rondom de nederzettingen werd het bos
gekapt of verbrand om er akkers aan te leggen. Op relatief open plaatsen werd vee
geweid: dat bracht mee dat de kiemplanten van houtige gewassen minder
overlevingskansen kregen, waardoor lage kruiden en wilde grassen gingen domineren
als voedsel voor het vee. Toch bleef de invloed op het landschap nog vrij gering:
omdat de aldus benutte bodem met verloop van tijd uitgeput geraakte, liet men hem
braak liggen om een nieuw, maagdelijk stuk grond te ontginnen. Op de braakliggende
gronden herstelde zich het natuurlijk evenwicht en er ontstond een nieuw ecologisch
evenwicht.
Een belangrijk keerpunt was het binnentrekken in de Lage Landen om 2.100 vóór
Christus, van de vertegenwoordigers van de zogeheten strijdhamerculturen. Zij
trekken vooral naar het gebied ten noorden van de Grote Rivieren. Zij waren niet in
de eerste plaats landbouwers maar herders, die op veel grotere schaal het bos kapten
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De aldus open gekomen terreinen raakten met heide begroeid. Het thans
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door natuurliefhebbers terecht zo geprezen en verdedigde heidelandschap is dus in
feite een uitgesproken cultuurlandschap. De schapenhoudende bewoners van Brabant
in de brons-(1.700-650) en ijzertijd (600-50 v.C.) riepen ook daar de heide
tevoorschijn. Die heide, door toedoen van de mens en zijn vee ontstaan, heeft een
grote invloed gehad op de (nieuwe) bodemvorming. Ik denk met name aan het ontstaan
van de humus-ijzerpodsol, die zich vooral op de niet-leemhoudende zanden kon
ontwikkelen. Zo'n podsol vertoont in doorsnede van boven naar onder: een dun laagje
weinig ontbonden organisch materiaal, een laagje chemisch weinig omgezette zwarte
humus, een bleekgrijze ‘uitspoelings’zone die sterk ‘verkiezeld’ (haast uitsluitend
uit siliciumoxiden bestaand) is; daarop volgt een dubbele ‘neerslag’zone van zwarte
humus en van een roodbruine, vooral met ijzeroxiden aangerijkte horizon, die tot
een ondoordringbare laag, het ijzer-oer kan aaneenkitten. Ook de landschapsvormen
zijn door toedoen van de mens veranderd. De vele schilderachtige zandverstuivingen
ontstonden (veelal) door het plaggen steken van de mens: zij liggen immers vaak
rond de al dan niet meer als zodanig in gebruik genomen oude ‘essen’ of bouwlanden.
In de brons- en ijzertijd nam de bevolking aanzienlijk toe: alleen al de invoering van
bronzen en ijzeren werktuigen heeft dat mogelijk gemaakt.
Veel groter en ingrijpende veranderingen traden op in de Romeinse tijd. Men houdt
er rekening mee dat ongeveer de helft van de bezettingsmacht in Neder-Germanië
vanuit Zuid-Nederland met voedsel verzorgd werd. Dat betekent dat daar jaarlijks
een landbouwareaal van zowat 10.000 ha in produktie moest zijn. Die vrij plotse en
aanzienlijke uitbreiding van de landbouwactiviteit in de Romeinse tijd werd door
het pollen-analytisch onderzoek bevestigd: door de sporen en stuifmeelkorrels van
verschillende gewassen in een sedimentlaag te ‘tellen’, verkrijgt men een kwalitatief
en kwantitatief beeld van de globale samenstelling van de flora in een bepaald gebied
in een bepaalde periode. De eetlust van het leger stimuleerde de landbouw. In die
context dient men ook de opkomst te zien van de Romeinse villa's in het vruchtbare,
met leem bedekte zuidoosten van Nederland (en noordoosten van België). De villa
was een landbouwonderneming in de ware zin van het woord. Villa's kennen wij
vooral uit Zuid-Limburg, maar ook b.v. oostelijk van Nijmegen op de vruchtbare
lössgronden: löss is een zandige, al dan niet kalkhoudende klei of leem van gele
kleur, die tijdens de ijstijden door de wind werd afgezet in een min of meer continue
gordel, meestal op enig topografisch reliëf, in het zuidelijk gedeelte van de Baltische
laagvlakte (Belgisch-Brabant en Haspengouw danken daaraan hun vruchtbaarheid).
In (Nederlands) Brabant komen op enige plaatsen eveneens lössleemgronden voor
(b.v. zuidelijk van de Prinsenbeek; tussen Riel-Alphen en Baarle Nassau; oostelijk
van Tilburg en in de omgeving van Eindhoven en Someren). Ik acht het niet
onwaarschijnlijk dat juist daar nog eens villa's opgegraven worden. Daarnaast vinden
wij op tal van plaatsen nog de sporen terug van een Romeinse landverkaveling
(Waalre, Westerhoven, Riethoven, Eersel, ZO van Eindhoven, Kaulille en in
West-Brabant): vele perceelgrenzen, weggetjes en beken passen namelijk in een
systeem van Romeinse verkaveling. De grootscheepse ontginningsactiviteit uit de
Romeinse tijd heeft uiteraard niet nagelaten het bestaande natuurlijke evenwicht te
verstoren. Het is de onderzoekers (o.a. Pons) opgevallen dat juist in deze tijd het
afgezet oeverwallen- en kommensediment bijzonder groot was: een ‘natuurlijke’
rivier treedt nl. regelmatig buiten haar oevers, waarbij het grovere en zwaardere

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

puinmateriaal in de onmiddellijke buurt bezinkt (en daar met verloop van tijd
natuurlijke oeverwallen vormt) terwijl het fijnere materiaal langer in

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

664
suspensie blijft en zich als rivierklei in de valleikommen afzet. Bovendien bleek een
niet onbelangrijk gedeelte van de alluvia uit die periode uit lössachtig materiaal te
bestaan. Wij moeten dus denken aan een versnelde bodemerosie, door de grote
landbouwontginningen veroorzaakt, waardoor o.a. grote hoeveelheden lössmateriaal
door de lokale riviertjes naar Maas en Rijn werden afgevoerd, die ze dan op hun
beurt in hun overstromingsgebieden achterlieten.
Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk heeft de natuur weer de kans gezien
de aangerichte schade te herstellen en een nieuw evenwicht op te bouwen. De
Noordbrabantse plaatsnamen worden immers gekenmerkt door een grote reeks
bostoponiemen, die aantonen dat deze plaatsen en in het algemeen de middeleeuwse
bewoning op bosontginningen ontstonden. We zijn dan al in de 6de en 7de eeuw
aangeland. Het bosgebied rondom de dorpen werd ijler, de door de schapen
geproduceerde mest werd door de boeren in de schaapskooien verzameld. De bodem
van deze kooien (potstallen) werd met heideplaggen (of ten dele ook stro) afgedekt.
Eenmaal per jaar werd de met plaggen en/of stro vermengde mest (van uitstekende
kwaliteit) naar de akkers bij de dorpen vervoerd. De wild gebleven gebieden buiten
de dorpen werden steeds voedselarmer. Er ontstonden aldus veel meer overgangen
tussen voedselarme en voedselrijke milieus dan er oorspronkelijk ooit geweest waren.
Het gevolg was dat allerlei dieren en planten die juist van die overgangen afhankelijk
zijn, een kans kregen hun aantal uit te breiden. Wij mogen dus zeggen dat die
(vroeg)middeleeuwse ontginningen zeker geen verarming maar een verrijking van
flora en fauna met zich brachten: wat wij thans een rijke afwisseling van ‘biotopen’
plegen te noemen. Die toestand zou vele eeuwen lang min of meer behouden blijven,
tot aan de grote kentering en versnelde ontaarding van dat - overwegend door
menselijk toedoen ontstane - ecologische evenwicht, in de negentiende eeuw.
Elke sociaal-ruimtelijke orde of structuur kan gezien worden als het resultaat van
een groot aantal individuele of groepsbeslissingen over het gebruik en de inrichting
van de beschikbare ruimte, om bepaalde doeleinden te bereiken. De beslissingen die
de mens neemt en de handelingen die hij verricht hangen echter niet uitsluitend af
van die doeleinden maar eveneens van een aantal omstandigheden die - vaak van
buitenaf - zijn streven kunnen bevorderen of tegenwerken. In de loop van de
negentiende eeuw hebben twee factoren van die aard de eeuwenoude agrarische orde
in Zuid-Nederland grondig verstoord. Het openleggen van de immense prairiegebieden
in Noord-Amerika bracht in de tweede helft van de 19de eeuw de invoer met zich
van goedkoop graan, wat de welbekende agrarische crisis veroorzaakte. Maar in
dezelfde periode werd ook de kunstmest uitgevonden. De aloude band tussen de
heidevelden en de akkers werd doorgesneden. Men begon de heidevelden zelf te
ontginnen en de daarmee samenhangende versnelde ontwatering leidde dan weer tot
het rechttrekken van de beken om de overstromingen tegen te gaan. Allerlei planten
en dieren verdwenen voorgoed met de verdwijning van moerassen en wildernissen.
(Kunstmatige) bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigden alsmaar
meer het water.
De vooral in de twintigste eeuw doorgedreven veemesterij heeft nog meer tot de
waterverontreiniging bijgedragen. Het fokken van dieren voor hoge vleesproduktie
staat volkomen los van de voedselgewassenproduktie van de bodem waarop die
bedrijven zijn ingeplant. De geproduceerde en overvloedige dierlijke mest wordt nog
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alleen beschouwd als een hinderlijk en onbruikbaar afvalprodukt, waarvan men zich
op de goedkoopste manier dient te ontdoen... door het b.v. in de waterlopen te lozen.
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Zo is dus sinds de 2de helft van de negentiende eeuw een totale verandering van de
(landelijke) leefomgeving ontstaan, en werd en wordt het ecologisch evenwicht zeer
grondig verstoord. Het is nog niet duidelijk of de mens in deze tijd in staat zal zijn
om te komen tot een nieuw evenwicht.
H.J.M. Thiadens

Een sociobiologische ethiek?
Amerika kent sinds enkele jaren een nieuwe wetenschappelijke controverse, die in
1975 werd ingeleid door de publikatie van het programmatische boekwerk
Sociobiology van de bioloog Edward O. Wilson1 en die sindsdien met ongekende
hevigheid voortwoedt. In 1978 werd het debat verder toegespitst met de verschijning
van Wilsons On Human Nature, dat inmiddels ook in het Frans en Nederlands vertaald
is2. De sociobiologie is een nieuwe wetenschappelijke discipline die, zo zegt Wilson,
de resultaten van de ethologie (de wetenschappelijke studie van gedragspatronen),
ecologie (de studie van de relaties tussen organismen en hun omgeving) en genetica
in zich verenigt met het doel daaruit algemene principes met betrekking tot de
biologische eigenschappen van samenlevingsvormen in hun geheel af te leiden3. In
dat opzicht is het een bij uitstek reductieve wetenschap, die uitdrukkelijk een
wetenschappelijk materialisme nastreeft. Het object van studie is slechts het gedrag
in relatie tot de omgeving en het resultaat daarvan met betrekking tot de
zelfhandhaving van de bestudeerde organismen en hun vormen van samenleving.
Ideologisch is het een kind van het behaviourisme en het darwinisme. Er is echter
nog een derde factor die richting geeft aan de wetenschappelijke blik van de
sociobiologie en dat is de genetica. Het darwinisme heeft als grondregel dat het
mechanisme van de evolutie wordt gedragen door het principe van ‘survival of the
fittest’: alleen de soorten die het best zijn aangepast aan hun omgeving, kunnen zich
op den duur handhaven. De sociobiologie houdt dat principe vast, maar perkt de
toepassing ervan in tot het genetisch materiaal dat in de soorten en individuele
organismen ligt opgeslagen. Dat betekent een methodische blikvernauwing, waarin
het accent niet langer ligt op het organisme zelf dat zich met behulp van het genetisch
mechanisme voortplant, maar waarin het genetisch mechanisme tot hoofdrolspeler
van de evolutie wordt gemaakt en het organisme slechts wordt beschouwd als een
‘machine’ met behulp waarvan het genetisch materiaal in staat is zichzelf te
reproduceren. Het zijn niet langer meer de biologische soorten die met elkaar in strijd
zijn, maar ‘subject’ van de evolutie is ‘het egoïstisch gen’, zoals de titel van één van
de boeken uit de school van de sociobiologie luidt4.
Vanuit de wetenschappelijke vooronderstelling dat het genetisch materiaal probeert
zichzelf te handhaven, eventueel ten koste van genetisch materiaal van een andere
1
2

3
4

Edward O. Wilson, Sociobiology, Harvard Univ. Press, 1975.
Edward O. Wilson, De gouden kooi, Elsevier Focus, Amsterdam/Brussel, 1979, vert. Nico
Kuipers; Edward O. Wilson, L'humaine nature, essay de sociobiologie, Ed. Stock, Parijs
1979.
On Human Nature, pag 16
R. Dawkins, The egoist Gene.
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soort, wordt de gehele biologische werkelijkheid geïnterpreteerd. Elke vorm van
gedrag wordt geduid vanuit die gedachte en men bereikt daarmee zeker interessante
resultaten, vooral wat het gedrag van insecten betreft5.

5

Wilson is gespecialiseerd in de entomologie. Zie The Insect Societies, Harvard Univ. Press,
1971.
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Pijnlijker wordt het natuurlijk wanneer men een dergelijk schema ook op het menselijk
gedrag gaat toepassen en het is dan ook vooral op dit vlak dat er in Amerika een
hevige weerstand is ontstaan. De sociobiologie zou, volgens o.a. de radicale
wetenschappers van de organisatie Science for the People, een racistische,
anti-feministische, reactionaire, zelfs nazistische wetenschap zijn. De nadruk die
Wilson legt op agressie, het natuurlijk, genetisch bepaalde verschil in rolpatronen
van man en vrouw en de natuurlijkheid van het mechanisme van concurrentie, doen
inderdaad weinig progressief aan. Dat de sociobiologie in Frankrijk met open armen
werd ontvangen door de ideologen van Nieuw Rechts is misschien al een veeg teken6,
maar wetenschappelijk gezien kan men daar nog geen veroordeling op grondvesten.
Als Wilson echter in On Human Nature een pleidooi houdt voor een ‘biology of
ethics’7, ontstaat er inderdaad acute reden tot wantrouwen.

Ethiek van het gen
Het doel van de sociobiologie, zo stelt Wilson in het laatste hoofdstuk van On Human
Nature, is de grondlegging van een sociale wetenschap vanuit de methoden van de
neurologie, ethologie en sociobiologie, zodat uiteindelijk de scheiding tussen
natuurwetenschap en sociale wetenschap zal worden opgeheven8. Onderzocht moet
worden hoe ons gedrag (individueel en sociaal), is gerelateerd aan de strategie van
het gen. Het ontcijferen van deze strategie en het achterhalen van de principes die
daaraan ten grondslag liggen, zouden

6

7
8

Zie o.a. Alain de Benoist, Les idées à l'Endroit, Editions Libres Hallier, Parijs, 1979. Yves
Christen, schrijver van de inleidende monografie L'heure de la Sociobiologie (Albin Michel,
Parijs 1979), is vaste medewerker van de nieuw-rechts georiënteerde Figaro-Magazine.
On Human Nature, pag 196.
o.c. pag 195.
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ons moeten brengen tot een inzicht in de menselijke natuur die volgens Wilson niets
anders is dan deze ‘wil’ van het genetisch mechanisme. De ‘biologische ethiek’ die
daaruit valt af te leiden, zou moeten bestaan in een bewuste beaming van de tendensen
die men in dit mechanisme kan waarnemen. Alleen langs die weg beantwoorden wij
volledig aan wat onze natuur is en daarin ligt volgens Wilson de enig mogelijke
richtinggevende instantie van ethische regels.
In een eerste schets van een dergelijke ethiek wijst Wilson er bijvoorbeeld op dat
het concept van universeel geldende mensenrechten terug te voeren valt op de
menselijke biologische oorsprong als zoogdier. Een mier zou een dergelijke orde,
waarin het individu allereerst zijn eigen reproduktie en vervolgens de reproduktie
van zijn onmiddellijke verwanten nastreeft, biologische ongezond vinden. Zo blijkt
ook diversiteit binnen de totale verzameling van al het menselijk genetisch materiaal
(the gene pool) als een primaire waarde te moeten worden beschouwd. Althans, zo
zegt Wilson, tot aan het moment dat we door onze toegenomen kennis over de
mogelijkheid beschikken van een nauwkeurige manipulatie die het beste in onze
genetische erfenis systematisch kan bevorderen, de zgn. eugenetica.
Een tweede lijn waarlangs de biologische ethiek gestalte kan krijgen is die van
het neurofysiologisch onderzoek van onze meest intense emoties; waardoor ons
enthousiasme wordt geleid; welke processen geven er aanleiding toe dat wij een
gevoel van bevrediging ondervinden, enz.? Genetische strategie, aangevuld met de
neurofysiologische processen van welbevinden en stimulance: dat zijn de instanties
waaraan de diepste waarden van de menselijke natuur ondubbelzinnig en objectief
zouden zijn af te lezen.
Aldus wordt de ethiek onwrikbaar gefundeerd: ze is immers positief
wetenschappelijk waarneembaar. En zo kan er ook een einde komen aan het filosofisch
gekrakeel en het obscurantisme dat nu nog heerst op het gebied van de moraal: ‘ethical
philosophy must not be left in the hands of the merely wise’9.

Drie werelden
Rond dezelfde tijd dat Wilson aan On Human Nature werkte, werd er door de
neuroloog John Eccles en de filosoof Karl Popper een serie dialogen gevoerd die het
sluitstuk van hun gezamenlijk boek The Self and its Brain zouden gaan vormen10. En
hoewel hij in het boek nergens genoemd wordt, lijkt het toch een redelijk adequaat
antwoord te kunnen bieden aan Wilsons uitdagende stellingen. Het boek handelt over
het probleem van de verhouding van lichaam en geest, één van de oudste problemen
in de filosofie. Talrijk zijn de wegen waarlangs men geprobeerd heeft dat vraagstuk
op te lossen, maar de huidige tendens, gevoed vanuit de positieve wetenschappen,
is er een van reductie van het psychische tot materiële, neurofysiologische processen,
waarbij het zelfbewustzijn hoogstens als bijverschijnsel wordt erkend. Tegen deze
reductie en miskenning van de unieke eigenaard van de menselijke geest wordt door
Popper en Eccles krachtig protest aangetekend. De wetenschap heeft de mens al veel
9
10

o.c. pag 7.
K.R. Popper, J.C. Eccles, The Self and its Brain, An Argument for Interactionism, Berlijn,
Springer Int., 1977.
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te ver ontluisterd, aldus beiden in hun gezamenlijk voorwoord. Langzamerhand
beginnen we weer meer oog te krijgen voor de volstrekte uniciteit van het verschijnsel
mens.
Popper grijpt bij zijn poging tot rehabilitatie van de mens terug op de drie-werelden
theorie die hij al in zijn boek Objective Knowledge11 ontvouwd had. Wereld 1 bestaat
in deze theorie uit alle materiële voorwerpen en processen,

11

K.R. Popper, Objective Knowledge, Clarendon Press, Oxford, 1972
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Wereld 2 uit de subjectieve belevenissen van de menselijke geest en Wereld 3 vormt
het objectieve rijk van de cultuur, de wetenschappen en andere menselijke instituties,
gedragen en tot stand gekomen door het, eveneens tot Wereld 3 behorende, fenomeen
van de taal. Wereld 3 is een produkt van de menselijke geest, maar heeft volgens
Popper een objectief bestaan onafhankelijk van Wereld 2. Op zijn beurt is het ontstaan
van het zelfbewustzijn (Wereld 2) afhankelijk van zowel Wereld 1 (evolutie) als van
Wereld 3, in het bijzonder van de taal. Popper ziet de oplossing van het probleem
van lichaam en geest dus in een vrij verregaand dualisme, of liever een drievoudigheid
van werelden, waarbij het bewustzijn (Wereld 2) met beide andere een intensieve
interactie vertoont.
Ook in Eccles' bijdrage speelt deze drie-werelden theorie een rol. Zijn uitgangspunt
is strikt neurologisch en spitst zich toe op de vraag hoe de overweldigende, min of
meer gedecentraliseerde, hersenactiviteit tot samenhang en eenheid kan komen; hoe,
kortom, hieruit het bewustzijn van een ondeelbaar ‘ik’ kan ontstaan. Zijn conclusie
luidt dat de zelfbewuste geest (het Ik) van een geheel andere orde is dan het brein,
maar dat er wel sprake moet zijn van interactie tussen die twee in de vorm van
enerzijds bewuste waarneming en anderzijds wilsuitoefening.
De uniciteit van de mens wordt dus gewaarborgd door hem te plaatsen in diverse
gescheiden werelden. Op zichzelf is dat niet zonder gevaar, want men loopt het niet
geringe risico dat het metaforisch karakter van deze terminologie gaandeweg uit het
oog wordt verloren en men vervalt in een of andere vorm van metafysisch realisme.
Maar in ieder geval wordt de onafhankelijkheid van het rijk van het zelfbewustzijn
er effectief door veilig gesteld tegenover de aandrang van het materialistisch
reductionisme.

Vrijheid
En dat laatste is uiterst belangrijk in de discussie met Wilson. Want als Popper en
Eccles iets duidelijk maken dan is het wel dat er een (als het ware ‘logische’) breuk
ligt tussen de mechanismen van het lichaam en de werking van de geest, ook al is
de geest dan in de loop van de evolutie uit het materiële ‘opgedoken’. Die breuk
waarborgt de autonomie van het denken en uiteindelijk de vrijheid van de mens zelf.
Een vrijheid die wel tot zeer specifieke uitdrukking komt op het gebied van de
ethiek. De ethische keuze wordt immers door niets voorgeschreven, is nergens in
voorgegeven of neergelegd. Integendeel, de ethiek breekt methodisch met datgene
wat is, om in volstrekte vrijheid te besluiten tot datgene wat behoort te zijn. In
taalanalytische termen heeft Popper dat eens aldus uitgedrukt: ‘It is impossible to
derive a sentence stating a norm of a decision or, way, a proposal for a policy from
a sentence stating a fact’12.
Afgezien van een genetische oriëntatie bij het vormgeven van zijn nieuwe ethiek,
denkt Wilson ook aan een neurofysiologisch onderzoek naar de biologische gang
van zaken bij het nemen van een ethische beslissing. Ook hierin zou volgens hem
een toegangsweg kunnen liggen voor de beoogde biologische ethiek: als wij weten
12

K.R. Popper, The open Society and its Enemies, Vol. 1, Plato, Routledge and Kegan Paul,
Londen, 1945, paperback ed., 1962, pag 64.
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welke mechanismen daarbij een rol spelen en welke biologische instanties daarvoor
bepalend zijn, dan kunnen de ethische beslissingen in het vervolg ook via het aldus
opgestelde wetenschappelijke model ‘objectief’ worden ge(re)construeerd. Afgezien
van de vraag of de uitkomsten van zo'n onderzoek erg eenduidig zouden zijn, blijkt
uit het onderzoek van Eccles dat, in tegenstelling
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tot wat Wilson beweert13, het nieuw-‘opduikend’ fenomeen van het bewustzijn de
banden met het lagere, materiële niveau wel degelijk doorsnijdt, zodat de fysische
wetten in het denken niet langer van gelding zijn.
Er is op zich niets op tegen dat de sociobiologie probeert een kader te ontwerpen
waarbinnen zij allerlei vormen van (menselijk) gedrag biologisch-genetisch
interpreteert. Zoals in alle wetenschap gaat het hier echter om een model van de
werkelijkheid en dus altijd om een reductie van die werkelijkheid. Het is altijd
uitermate gevaarlijk vanuit een reductie conclusies te trekken over de ongereduceerde
werkelijkheid, zelfs als men daarbij blijft binnen de orde van de constatering. Des
te meer en zelfs onvoorwaardelijk geldt dat ten aanzien van het overschrijden van
de constatering in de richting van het voorschrift.
Als de sociobioloog Robert Trivers verklaart dat ‘vroeg of laat de politieke
wetenschappen, de wetgeving, de economie, de psychologie, de psychiatrie en de
anthropologie tot afdelingen van de sociobiologie zullen worden’14, dan zou hij daar,
theoretisch gezien, eventueel best gelijk in kunnen krijgen, behalve waar het de
wetgeving, eventueel de politieke wetenschap betreft. Want de wet is evenmin als
de ethiek een zaak van positieve wetenschappelijkheid. Natuurlijk kan men in de
prescriptieve disciplines gebruik maken van de resultaten van de wetenschap. Maar
de keuze wordt uiteindelijk in volstrekte vrijheid genomen en is nergens, in geen
enkele zijnsorde of genetische economie, positief voorgegeven.
Ger Groot

13
14

On Human Nature, pag. 13
Times, 1 augustus 1977, geciteerd in: Yves Christen, L'heure de la sociobiologie, pag 202.
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Boekbespreking
Godsdienst
Vincent Cosmao, Changer le monde, une tâche pour l'église, ed. du Cerf,
Paris, 1979, 189 pp.
Sinds het christendom de ‘burgerlijke religie van het Westen’ is geworden, heeft het
een machtspositie verworven en is het een factor van stabilisatie geworden van een
beschaving die uiteindelijk berust op ongelijkheid, onrecht en uitbuiting. Zo komt
het dat het christendom veel aan geloofwaardigheid heeft ingeboet: zijn boodschap
van hoop en bevrijding klinkt niet meer overtuigend. I. p.v. deze feitelijke toestand
rustig te aanvaarden, dient het christendom zich krachtig in te spannen om de huidige
wereld en haar structuren te hervormen. De wereld is gestructureerd in de zonde,
zegt Cosmao, en het meewerken aan de transformatie van die wereld wordt
voorwaarde voor bekering tot God in Jezus Christus. Dit boek bevat geen analyse
van mogelijke toekomststructuren of een blauwdruk op wat komen moet. Het is meer
een bezinning en een oproep. Zonder concrete acties voor te stellen wil de auteur de
lezer toch tot bewustwording brengen. Hopelijk wordt door de lectuur van het boek
een denkproces op gang gebracht dat de christenen tot meer inzet voor een sociale
wereldorde voert.
J.F. Du Bois

Frère Roger, Etonnement d'un amour, Le Seuil, Paris, 1979, 168 pp.
De prior van Taizé publiceert het vierde deel van zijn dagboek waarin hij vertelt over
zijn contacten met de jeugd, de oecumenische beweging, zijn ontmoeting met het
volk van India en met mother Theresa. Alles baadt in een sfeer van innerlijke openheid
en vrijheid. Wat er aan goeds leeft in de mensen, vooral bij de jongeren, komt hier
aan het woord. Met Fr. Roger ontdekt men het christendom op een authentieke wijze.
J.F. Du Bois

Gedragswetenschappen
G. Hocquenghem, Race d'Ep! Un siècle d'images de l'Homosexualité,
Editions Libres/Hallier, Paris, 1979, 191 pp., rijk geïll.
De titel is een anagram voor ‘pederast’; de ondertiteling belooft méér dan wat deze
losse verzameling opstellen en beeldmateriaal kan bieden. Ontstaan uit een reeks
artikelen die Hocquenghem geschreven heeft voor het dagblad ‘Libération’, is deze
tekst de leidraad geworden voor een film met de gelijknamige titel. S. schetst enkele
figuren uit de homoseksuele emancipatiebeweging of geschiedenis: Baron von
Gloeden en Elisaar von Kupfer, de seksuoloog Hirschfeld. Voorts zijn er enkele
polemisch getinte beschouwingen over diverse onderwerpen en themata die men
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eens graag uitvoeriger en meer geargumenteerd zou onderzocht zien. Bv. over de
ontstaangeschiedenis van de benaming ‘homoseksualiteit’ in de vorige eeuw; de
verbinding homoseksualiteit en fascisme die S. erg dubieus vindt (hij gaat zelfs zover
te suggereren dat de homosek-
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suelen in Duitsland het slachtoffer geweest zijn van een soort stilzwijgende ruilhandel
tussen Stalin en Hitler); en uiteindelijk over de huidige tijd. Dit laatste onderwerp
wordt al te schematisch behandeld en zou - zelfs in de opzet van dit verbrokkeld
boek - op deze al te beknopte wijze gemist kunnen worden. Hocquenghem strooit
enkele provocerende en polemische thesissen rond over de geschiedenis. Het valt te
hopen dat hij ze zelf eens beter ordent en diepte geeft, of dat iemand anders, door
zovele prikkels aangespoord, dat doet. De hele thematiek van homoseksualiteit en
wetenschap, homoseksualiteit en esthetiek, homoseksualiteit en politiek tenslotte,
zoals die rijkelijk en paradoxaal geformuleerd werd in de laatste eeuw is nog altijd
een onaangeboord en onontgonnen terrein. Vele illustraties, vooral uit de
Hirschfeld-verzameling, geven aan de tekst vaak een verrassende diepte.
E. de Kuyper

An van der Valk,... en nu verder. Ervaringen voor en na een borstamputatie,
Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen/De Nederlandsche Boekhandel, 1979, 115
pp., BF. 270.
De auteur beschrijft vanuit de herinnering haar persoonlijke ervaring van een
borstamputatie. Een soort dagboek in korte hoofdstukjes, dat in chronologische
volgorde haar reacties verwoordt vanaf het ogenblik van de eerste ongerustheid, over
de medische ingreep heen tot aan de geleidelijke terugkeer in het leven van elke dag.
De eerste twee fasen worden vooral beheerst door gevoelens van onzekerheid en
angst, gevolg van een gebrekkige coördinatie in de medische begeleiding en slechts
sporadisch verstrekte informatie, gevolg ook van emotionele afweerreacties, van de
elkaar opvolgende ‘vrees - hoop - vrees’. Het zwaartepunt van het dagboek ligt op
‘de volgende dagen’, de psychologische en praktische moeilijkheden om de draad
weer op te nemen. Het boek is in een eenvoudige, menselijk-echte taal geschreven,
zonder verbloeming of idealisering, erop gericht het taboe rond borstkanker enigszins
te verminderen. En hoewel A. v.d. Valk de hele beleving vanuit haar ongehuwde
status schildert
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en beseft, dat ‘in het partnerkontakt nog wel intenser emoties voorkomen dan in het
solitair beleven’, blijft de beschrijving ervan perfect herkenbaar, overdrachtelijk en
identificeerbaar voor elke lezer. In de vier afsluitende hoofdstukken geeft de
psycholoog Ton Staps een meer theoretische benadering van de persoonlijke
problematiek en van de bestaande nazorg- en revalidatiemogelijkheden.
Hilda Tettelin

Geschiedenis
Rudolf Jaworski, Vorposten oder Minderheit - Der sudetendeutsche
Volkstumskampf in den Beziehungen zwischen der Weimarer Republik und
der CSR, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1977, 240 pp., DM. 28,-.
Men kan zeker niet loochenen dat de Sudetenduitsers een belangrijke rol gespeeld
hebben in het cultureel, politiek en economisch leven van het Tsjechoslovakije van
na de Eerste Wereldoorlog. Daarbij mogen we niet vergeten dat ze een numeriek
sterke groep vormden in deze republiek die toch zoveel rassen binnen haar grenzen
verenigde. Talrijke studies werden reeds gepubliceerd over de verhoudingen tussen
de Sudetenduitse volksgemeenschap en Praag in de periode van het
nationaalsocialistische Duitsland.
Veel minder bekend zijn de aspecten die onderhavig boek behandelt. De auteur
wil namelijk nagaan hoe het stond met de Sudetenduitse gemeenschap op het ogenblik
dat de Weimarrepubliek in Duitsland het bewind in handen had. In feite stond het
volksduitse element in Tsjechoslovakije na de Eerste Wereldoorlog alleen. Hun
belang-
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rijkste probleem was daarom het zoeken naar een houvast op het ogenblik dat hun
Duitsculturele achterban in Wenen teloor was gegaan door het verdwijnen van de
Habsburgmonarchie. Het kapotte Oostenrijk dat hieruit ontstaan was kon aan hen
zeker geen ruggesteun meer bieden. Vandaar het zoeken naar een basis in het
Weimar-Duitsland. Centraal staan dan ook volgende thema's:
- Het zoeken van de Sudetenduitsers naar een eigen plaats in de Tsjechoslovaakse
republiek, waarbij het Duitse element zich gaat afzetten tegen de plannen van
Praag.
- Het zoeken naar banden met de republiek van Weimar.
Een zeer speciaal gegeven met een zeer speciale achtergrond.
Als studieboek voor specialisten van Midden-Europa zeer aan te bevelen.
A. Van Peteghem

Literatuurwetenschap
Tony Bennett, Formalism and Marxism, Methuen, 1979, 200 pp., £2,50.
De erfenis van de Russiche formalisten blijft onze tijdgenoten (terecht) fascineren.
Dat hun esthetisch-literaire theorieën voor kritiek vatbaar zijn, suggereert ook S. (de
tweeledige titel duidt ook in deze richting). Jammer genoeg blijft het bij een
resumerende beschouwing en situering van de Russische formalisten in een eerste
deel, en in een tweede deel een commentaar op recente marxistische
literatuurtheorieën, o.m. die van L. Althusser, Balibar, Macherey en T. Eagleton.
Hoe lezenswaardig deze discussie uiteindelijk ook is, men betreurt het dat het
tweeledige uitgangspunt onderweg zoek raakt, en dat de relatie tussen formalisme
en marxisme niet beter uit de verf komt.
E. de Kuyper
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Richard K. Cross, Malcolm Lowry: A Preface to his Fiction, University of
Chicago Press, Chicago, 159 pp., $16,25.
Het eerste deel van deze studie behandelt Lowry's leerjaren: in Ultramarine en Lunar
Caustic ziet men de groei van belangrijke thema's en personages die pas in Under
the Volcano tot volle rijping zullen komen. Het tweede deel analyseert dan Lowry's
meesterwerk hoofdstuk per hoofdstuk. Gelukkig heeft Richard Cross zich afgezet
tegen de tendens om Under the Volcano te zien als een oerwoud van esoterische en
kabbalistische symboliek en behandelt hij het boek in de eerste plaats als verhaal.
Die bespreking is verhelderend, maar slaagt er toch niet altijd in de enorme
complexiteit van de roman voldoende te doorlichten. Het is dan ook wat verwonderlijk
dat Cross in zijn derde deel wel erg uitvoerig ingaat op het fragmentaire en dikwijls
nog onrijpe werk dat Lowry na Under the Volcano bijeenschreef en dat we meestal
slechts kennen zoals het na Lowry's dood door Margerie Bonner-Lowry en Douglas
Day werd samengebracht en geredigeerd. Al bij al is dit boek goed bruikbaar als
inleiding tot Lowry's werk en - voor één keer - bevatten ook de voetnoten heel wat
interessante gegevens.
Guido Kums

A. Helbo (dir.), Le Champ Sémiologique, Editions Complexe, Bruxelles,
1979.
A. Hénault, Les Enjeux de la Sémiotique (*). Introduction à la sémiotique
générale, Presses Universitaires de France, Paris, 1979, 191 pp., FF. 46,-.
Voor de ‘wetenschap der tekens’ of semiologie/semiotiek lijkt het een geschikt
bezinningsmoment. Inderdaad, na de ietwat chaotische ontwikkelingen van de laatste
decennia, is er een noodzaak tot uitzuivering, tot herdefiniëring, van datgene waarmee
men bezig wil zijn. Deze behoefte ligt duidelijk aan de basis van beide werken, al
wordt ze in een bijna tegenovergestelde wijze uitgewerkt.
‘Le Champ sémiologique’ wil een overkoepelend en zeer ruim en eclectisch
overzicht geven van de stand van zaken in verschillende landen. De uitgever en
inleider, A. Helbo heeft aan verschillende specialisten uit de afzonderlijke landen
gevraagd een
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overzicht te geven. Alleen was de vraag waarschijnlijk niet duidelijk genoeg
geformuleerd, want de opstellen zijn zeer uiteenlopend van aard, aanpak, diepgang
en ook kwaliteit. Sommigen beperkten zich tot een vrij informatorische opsomming
van eigen en andermans activiteiten in eigen land (bv. Zwitserland); anderen geven
niet veel meer dan een opsomming (bv. Roemenië). De boeiendste stukken zijn deze
waar de schrijver aan de hand van enkele beperkte auteurs tot een situatieschets komt
(bv. Duitsland, Frankrijk) of die een problematiek proberen te vatten in een
geografisch intellectuele context (het tweede stuk over Frankrijk). Het is dus
naargelang het standpunt een pluralistische en eclectische keuze, of een allegaartje.
Dat T.A. Sebeok juist gekozen werd om een inleiding te schrijven, terwijl hij zijn
geringe waardering voor de Saussure niet onderdrukken kan, mag dan toch als een
dissonante beschouwd worden. Zo zijn er wel meer te vinden in dit werk, dat qua
uiterlijk aangenaam aandoet, maar heel wat redactionele slippertjes vertoont. Over
de opzet om het terrein landelijk af te bakenen kan men zich vragen stellen. Niet
enkel omdat men soms tot ‘onmogelijke’ nationale etiketteringen komt (de
Nederlander T. van Dijk wordt bij de Germaanse landen besproken; R. Jakobson is
vnl. een Amerikaan, enz.), maar wel omdat men vaak tot moeilijk te verzoenen
methodologische compromissen moet overgaan, zodat bepaalde situaties in een of
andere zin over- of onderbelicht worden. Maar misschien was dit in dit stadium
moeilijk te verhelpen en heeft deze uitgave als eerste verdienste dat ze tenminste een
poging doet om klaarheid te scheppen en alles wat te maken heeft met
semiotiek/semiologie te recenseren. Alvorens het mooie - maar artificiële - bouwwerk
misschien voorgoed uit elkaar valt, en in een afzonderlijk perspectief een eigen leven
gaat leiden.
Het boekje van A. Hénault schittert door zijn helderheid. Dit is des te meer
bewonderenswaardig daar zij zich toelegt op de semiotiek van A.J. Greimas en er
ook niet voor terugschrikt om de referentie-Hjelmslev waar het moet, erbij te
betrekken. Dat Hénault erin slaagt duidelijk te zijn en door praktische analyses er
ook in slaagt de meer genuanceerde aspecten van deze moeilijke theorie uiteen te
zetten, verkrijgt ze door een - op dit vlak - eerder zeldzame gave van
vanzelfsprekendheid. Zonder de minste krampachtigheid, met de grootste didactische
vlotheid die je je kunt voorstellen, beweegt ze zich temidden van de diverse
betekenislagen. Ja, ze schrikt er zelf niet voor terug om te pleiten voor een ‘serieuze’
introductie van de semiotiek in het middelbaar onderwijs. Een terminologische
woordenlijst rond het werk af. Een tweede deel, meer bepaald gewijd aan de
narratologie - weer eens in Greimasiaans perspectief - wordt aangekondigd. Het
enige verwijt dat men Hénault zou kunnen maken - en waar ze de theorie van Greimas
toch wel enigszins onrecht aandoet - is dat ze uitsluitend literaire referenties en
voorbeelden kiest, daar waar het juist aangekondigd wordt als een ‘sémiotique
générale’. Maar zoals ik reeds schreef, kan men vermoeden dat ze deze introductie
vnl. afgestemd heeft op lezers die juist met de problemen van het literatuuronderwijs
te kampen hebben.
Eric de Kuyper
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† Oscar Arnulfo Romero
Monseigneur Oscar Arnulfo Romero, aartsbisschop van San Salvador, werd op 24
maart ll. vermoord. Aan deze woordvoerder der armen, verdediger van de
mensenrechten en voorvechter van een meer sociale wereldorde, heeft men het
zwijgen willen opleggen. Maar zijn stem klinkt luider dan ooit en zijn boodschap
wordt verder gedragen. Omdat zij de boodschap is van de christelijke hoop. Bij zijn
promotie tot eredoctor in de theologie aan de K.U. Leuven sprak Mgr. Romero over
de politieke dimensie van het geloof vanuit de keuze voor de armen. Hieruit enkele
citaten.1
Vanaf het begin moet het duidelijk zijn dat het christelijk geloof en het optreden van
de kerk altijd een sociaal-politieke weerslag heeft gehad. Door actie of verzuim, door
samenwerking met de een of andere sociale groep hebben de christenen altijd invloed
uitgeoefend op het sociaal-politieke geheel van de wereld waarin ze leven. Het ware
probleem is hoe die sociaal-politieke invloed moet zijn om aan echt geloof te
beantwoorden.
De wereld van de armen binnengaan, dat betekent voor ons én incarnatie én bekering.
We kwamen er niet toe de nodige veranderingen in de kerk en in de pastoraal, in de
opvoeding, in het religieus en priesterlijk leven en in de lekenorganisaties door te
voeren toen we ons binnen de kerk bewogen. Nu we in de wereld van de armen zijn
binnengetreden slagen we daarin.
De kerk is niet zomaar binnengetreden in de wereld van de armen om ze hoop te
geven, maar ze heeft er zich duidelijk toe verplicht hen te verdedigen. De economische
en politieke structuren van ons land beheersen en verdrukken dagelijks de arme
meerderheid... Er zijn inderdaad in ons land mensen die de rechtvaardige voor geld
verkopen, en de arme voor een paar sandalen; mensen die met geweld een buit
ophopen in hun paleisachtige huizen; mensen die de armen verpletteren, die een rijk
van geweld oproepen en toch in bedden van ivoor slapen; ze kopen huizen en meer
huizen en gronden en meer gronden tot ze alles hebben en er eenzaam bij blijven. In
deze conflictsituatie van tegenstellingen, waarbij enkelen de economische en politieke
macht in handen hebben, is de kerk aan de kant van de armen gaan staan en heeft ze
hun verdediging opgeno-

1

Zie Archief der kerken, 35e jrg., nr 7. Cf. ook Ludwig Kaufmann, Kerkvervolging in El
Salvador, in Streven, april, 1979, pp. 640-642, en Hans Zwiefelhofer, Kerkvervolging in El
Salvador, in Streven, mei, 1979, pp. 686-699.
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men. Dat kan niet anders, want ze kent Jezus die medelijden had met de massa.
Omdat de kerk de armen verdedigt, is ze in ernstig conflict gekomen met de groten
van de economische oligarchie en de politieke en militaire macht van de staat. Dit
alles heeft iets nieuws gebracht in de meer recente geschiedenis van de kerk: de
vervolging.
Het is duidelijk dat de kerk bij ons de laatste drie jaar vervolgd werd. Maar het is
belangrijk te weten waarom. Niet om het even welke priesters, niet om het even welk
instituut werd vervolgd, maar wie zich opstelde aan de kant van het volk en zijn
verdediging opnam.
Ook leert ons de echte wereld van de armen waar het om gaat in de christelijke hoop.
De kerk preekt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; ze weet bovendien dat geen
enkel sociaal-politiek bouwsel de uiteindelijke volheid kan vervangen, die God ons
wil verlenen. Maar ze heeft ook geleerd dat de uiteindelijke, bovenzinnelijke hoop
moet worden hooggehouden met tekenen van hoop van hier en nu, al zijn het dan
tekenen die zo eenvoudig schijnen als die Jesaja aankondigt: ‘Zelf wonen zij in de
huizen die zij hebben gebouwd, en eten de vruchten van de wijngaard die ze hebben
geplant’ (Jes. 65,21). Daarin ligt een echte christelijke hoop die niet verlaagd wordt
tot een tijdelijke of menselijke hoop, zoals soms misprijzend wordt gezegd. Dat leert
men in dagelijks contact met wie noch huis noch wijngaard heeft, en huizen moet
bouwen die anderen zullen bewonen, en grond moet bewerken waarvan anderen de
winsten zullen opstrijken.
Dit geloof in de God van het leven legt het diepste van het christelijk mysterie bloot.
Om aan de armen leven te geven moet men van zijn eigen leven iets geven, of het
zelfs helemaal geven. Het grootste bewijs van geloof in een God van het leven is het
getuigenis van iemand die bereid is zijn leven te geven.
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Synode Nederlandse bisschoppen: een theologische analyse van het
document
T. van den Hoogen
Zorg om de vrijheid is de meest verantwoorde reden voor verzet tegen het
synode-document. Dit verzet begint allerwege op gang te komen. Het ontstaat
niet achter een (theologische) schrijftafel, maar in de concrete praktijk waar
medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid (overigens soms nog moeizaam)
bevochten en gerealiseerd moeten worden en allerminst reeds de pan uit rijzen.
Die praktijk van uitgeoefende medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid
zal ook uitwijzen of de aard ervan in feite slechts bestuurlijk en juridisch is, of
dat het - veel fundamenteler - grondtrekken van het christen- en kerk-zijn van
de Nederlandse katholieken zijn geworden. In het eerste geval zal de synode
met haar document een werkelijke stap vooruit kunnen worden in een al jaren
aanhoudende curie-politiek, die desnoods wel van experimenten wil weten, maar
binnen zeer duidelijk ge-ordende kaders. In het tweede geval zal de synode met
haar document slechts een barrière zijn (die overigens veel kan vertragen en
frustreren) in de koers van de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap naar
een echt aggiornamento.
Voor alle duidelijkheid: het verschil tussen een bestuurlijke en een pastorale optie
is niet alleen functioneel. Er moeten - ook in de geloofsgemeenschap - goede
bestuurders zijn, zoals er ook goede pastores nodig zijn. Met het aanduiden van beide
opties wordt hier veeleer bedoeld een verschillende opstelling ten opzichte van
datgene wat internationaal - hetgeen niet steeds een voordeel was! - als ‘Exempel
Holland’ is gaan gelden. In de bestuurlijke optie was daar niets met het wezen van
de kerk gaande - dat wezen is duidelijk vastgelegd in documenten van het leergezag
- maar men werd in een zeer korte periode met een bijna chaotische hoeveelheid
veranderingen geconfronteerd, die allemaal pretendeerden de kerk aan te passen aan
de moderne tijd. Als zo'n ontwikkeling dan niet goed in de hand wordt gehouden, is
weldra de grens tussen aanpassing en uitholling overschreden. In de pastorale optie
was er in Nederland ook iets met het wezen van de kerk gaande. Aggiornamento
betekent een groei
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naar dialoog, medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap, ontwikkeling van
een eigen geweten, waardoor de Nederlandse katholiek gaandeweg een nieuw
bewustzijn van zichzelf krijgt, van de wereld, van de kerk. Deze ontwikkeling is ook
in deze optie soms chaotisch. Maar de zorg om de vrijheid staat dan niet toe dat er
van buitenaf wordt ingegrepen.
Het verschil in beide opties kan men ook niet reduceren, meen ik, tot alleen maar
machtsconflicten, of tot culturele verschillen tussen Utrecht en Rome. De Franse
kerkhistoricus Emile Poulat heeft eens gezegd: ‘het probleem is niet religie en sociale
verandering, religie en politieke verandering, of economische of culturele verandering,
maar religie en religieuze verandering’. Op het spel staat de religieuze identiteit van
de katholieke geloofsgemeenschap. En deze religieuze identiteit heeft uiteraard
sociale, politieke, economische en culturele elementen; maar ze heeft ook een
onherleidbare eigenstandigheid. Die komt o.a. tot uiting in diepgaande religieuze
verschillen tussen mensen die nagenoeg hetzelfde sociale, economische, politieke
en culturele kader hebben. (Deze verschillen worden alleen maar groter als ook die
kaders nog verschillen.)
In dit opstel wil ik verder alleen het document van de synode bestuderen. Maar
niet op een abstracte manier. De vraag is namelijk hoe in dat document gepoogd
wordt die religieuze identiteit veilig te stellen en wat daarvan te denken is. Maar
eerst gaat de aandacht naar de inhoud van het document, als poging tot
identiteits-verzekering.

Kerk en Wereld of Kerk in de Wereld
In de inleiding van het document verwijzen de bisschoppen naar het zogenaamde
‘eerste concilie’, de bijeenkomst van de apostelen rond Petrus in Jerusalem (vgl.
Hand. 15,6 vv), die tot doel had ‘enkele vitale problemen op te lossen in een
beslissende periode van de pas begonnen kerk’. De inzet van die bijeenkomst was
of Paulus bij zijn missionering onder niet-joden wel of niet de joodse stijl van leven
als wezenlijk voor ‘de pas begonnen kerk’ moest laten prevaleren. Het vraagstuk
concentreerde zich op de kwestie rond de besnijdenis. De inzet van de bijeenkomst
in Jerusalem was dus de vraag of christendom en kerk aan een bepaalde cultuur
gebonden zijn. De tekst zegt dan dat Petrus na veel heen en weer gepraat het woord
neemt en duidelijk maakt dat zijns inziens er geen exclusieve band bestaat tussen
christendom en joodse cultuur. Dit is een belangrijke fase in een inderdaad beslissende
periode, want deze doorbraak heeft
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mede de geschiedenis van de latere kerk mogelijk gemaakt. En het was Petrus die
hiervoor de weg vrijgaf! Hij, die in de concrete kerkgemeenschap een zichtbaar teken
van identiteit is, maakt dit juist waar door erop te wijzen dat ‘zij... en wij gered
worden door de genade van de Heer Jezus’. Petrus verwijst hier naar degene die de
kern van zijn en hun religieuze identiteit uitmaakt. Maar die kern is blijkbaar alleen
gewaarborgd als er een doorbraak komt in het missioneringspatroon. Men hoeft niet
een bepaalde cultuur mee over te leveren om die kern veilig te stellen. Men dient in
elke nieuwe cultuur opnieuw die kern aan het licht te brengen.
Ook de bisschoppen beroepen zich er veelvuldig op in het document dat het gaat
om de kerk van Christus, rondom Petrus' opvolger. Maar is er ook besef van de
doorbraak die nodig is om die kern te bewaren? Datzelfde besef leefde op het Tweede
Vaticaans Concilie en is vastgehouden in de tekst die spreekt over het naspeuren van
de tekenen van de tijd (Gaudium et Spes, nr. 4); datzelfde besef leeft overigens ook
in een nieuw document dat inmiddels nà het synode-document is gepubliceerd: de
vastenbrief voor 1980 (zie de inleiding ervan). Leeft het echter ook in het
synode-document?
Men kan op goede gronden de stelling poneren dat het synodedocument op
fundamentele punten tegen het besef indruist dat de christelijke identiteit slechts
gewaarborgd kan blijven door in te gaan op typische karaktertrekken van elke eigen,
respectievelijk elke nieuwe cultuur. In het hiernavolgende zal ik dat proberen aan te
tonen. Eerst nog een opmerking vooraf. Men mag en dient het document ook juist
aan déze vraag te toetsen. In de inleiding staat immers dat het overleg, waarvan het
document de besluiten meedeelt, betrekking had ‘op hetgeen voor het pastorale werk
in ons land en in onze tijd wenselijk is’ en dat eenheid en eensgezindheid nodig is
om hieraan te werken. Het gaat dus om méér dan een aantal deelproblemen. Zoals
het in Jerusalem om méér ging dan de besnijdenis, zo gaat het nu ook om méér dan
de pastorale werker, of de theologische opleidingen, of de zogenaamde ‘derde weg’
voor religieuzen. Het gaat over de grondslagen van de ‘Communio’, dus om de vraag
wat de weg is om de identiteit te waarborgen.
Aan de hand van vier schema's kan duidelijk gemaakt worden hoe in het
synodedocument hierover wordt gedacht.

a. Openbaring - geloven
Er wordt in het document geen twijfel gelaten over de inhoud van beide begrippen
en over de verhouding ertussen. De goddelijke openbaring is de
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objectieve bron van het geloof. Het geloof is identiek met de vertolking van die
openbaring door het leergezag en geloven is daaraan trouw zijn. Openbaring gaat
vooraf aan geloven, op een dusdanige wijze dat het staan in de wereld door de
gelovigen en hun verstaan van het evangelie geen eigen bron zijn die de inhoud van
de openbaring aan het licht brengt. Het kernpunt van deze opvatting ligt niet zozeer
in het woord objectief, als wel in de manier waarop deze objectiviteit gewaarborgd
wordt. Objectiviteit is - als het over openbaring gaat - de term die identiteit aanduidt.
Welnu, die objectiviteit heeft niets van doen met de ‘rechtmatige verlangens van de
mensen van onze tijd’ (nr. 5) of met de ‘geloofszin van de gelovigen’ (nr. 6). De
objectiviteit van de openbaring heeft daarentegen alles te maken met het leergezag
van de kerk, dat zich daaraan onderwerpt; maar die onderwerping bestaat erin dat ze
de openbaring op de enig normatieve wijze uitlegt. Nogmaals: ook hier is weer niet
primair de functie die aan het leergezag wordt toegekend het probleem, maar de
overtuiging dat het leergezag zelf niet participeert aan de rechtmatige verlangens
van deze tijd of aan de geloofszin van de gelovigen en dat het dààrom de objectiviteit
kan garanderen. Openbaring krijgt hier de objectiviteit van het sacrale, dat wil zeggen
van het mysterie dat (lett.) apart gehouden dient te worden van mens en wereld, om
niet te worden aangetast.

b. Bisschoppen, priesters, diakens - gelovigen
De teksten op dit punt zijn geconcentreerd rondom twee zorgen: allereerst willen ze
benadrukken dat de bisschoppen een eigen, onherleidbare verantwoordelijkheid
hebben (ze zijn degenen die voor de kudde uitgaan zonder zich er ooit van te
verwijderen, nr. 15); vervolgens willen ze op alle manieren voorkomen dat er een
‘soort nieuw ambt’ (vgl. nr. 36c) zal ontstaan. Het is ten aanzien van die
eerstgenoemde zorg overigens zeer merkwaardig dat die eigen verantwoordelijkheid
zelf toch ook weer genormeerd blijkt te zijn. In de inleiding wordt namelijk gezegd
dat de geloofsleer en de kerkorde norm zijn voor de communio. In nr. 2 wordt deze
gedachte opgepakt met de opmerking dat de juiste wijze om aan die communio
gestalte te geven, afhankelijk is van objectieve voorwaarden: het katholieke geloof
en de wijze waarop het bisschopsambt wordt uitgeoefend. Het ‘voor de kudde uitgaan’
betekent kennelijk niet primair leiderschap, maar bovenal de objectieve orde van de
communio garanderen. Daarom ligt het ook voor de hand heel precies te bepalen wat
de status is van de bisschoppenconferentie (nr. 14). Want collegialiteit kàn een
doorbraak vormen door de geloofsleer en kerkorde die als norm volstrekt
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zijn voorgegeven. Zij kàn een nieuw soort communio in het leven roepen, d.w.z. een
nieuwe identiteit. Daarom ligt het eveneens voor de hand om vóór de paragraaf over
de pastorale en bestuurlijke taken van de bisschop een paragraaf over zijn taak als
geloofsleraar op te nemen. Want eerste norm voor dit bestuur en pastoraat is kennelijk
de leer van de kerk, de verbondenheid met de paus en het geloof in de hiërarchische
inrichting van de kerk (vgl. nr. 3).
De priesters zijn de gewaardeerde medewerkers aan deze bisschoppelijke taken.
Maar dat kan vanzelfsprekend alleen maar indien ze de kenmerken dragen van het
onherleidbare ambt dat de garantie is van de identiteit: dus wordt alle nadruk gelegd
op het sacramentele priesterschap, het celibaat, het brevier, respectievelijk wordt
afgekeurd dat de priesters zich in verenigingen aaneensluiten, of in een open
hogeschool samen met leken hun vorming en opleiding krijgen. Daarom ook worden
zoveel inperkende woorden gewijd aan de pastorale werker en aan allerlei raden. Dit
zijn inderdaad ontwikkelingen die wezenlijke veranderingen kunnen aanbrengen in
de manier waarop de religieuze identiteit wordt veiliggesteld. Ze kunnen namelijk
een nieuw soort communio, dus een nieuwe identiteit in het leven roepen.
Er wordt in het document gezegd dat de primaire opdracht van de synode een
bezinning op de ‘communio’ was. Dit blijkt maar ten dele waar. Het is een bezinning
geworden op een bepààld soort communio, namelijk die welke ambtsdragers rondom
geloofsleer en kerkorde verenigd ziet in onderscheid tot de gelovigen (= leken).
Communio is een woord voor identiteit. Maar in de visie van het document is er
slechts één norm voor werkelijke veiligstelling hiervan: het gescheiden houden van
ambt en leek.

c. Geloof en kerkorde - toepassing met prudentie
Hoewel geloof en kerkorde vóórgegeven zijn aan plaatselijke omstandigheden,
kunnen die plaatselijke omstandigheden soms nog heel wat moeilijkheden
veroorzaken. Bijvoorbeeld nr. 10 wijst daarop, als het gaat over de moraal. De norm
zelf mag men dan niet prijsgeven, maar men moet bedacht zijn op het vinden van
wegen om die toe te passen, door b.v. het gebrek aan bereidheid ten aanzien van die
normen te verminderen. Een soortgelijke gedachtengang vindt men in nr. 37. Daar
gaat het over de situatie van van het celibaat gedispenseerde priesters, die toch nog
in het onderwijs of pastoraat werken. Ze zullen op geen enkele manier meer aan de
priesterlijke bedieningen kunnen deelnemen. Maar er wordt wel gepleit
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voor prudentie bij het uitvoeren van de richtlijnen terzake. Hoewel minder
uitdrukkelijk, ligt een dergelijke gedachtengang ook ten grondslag aan nr. 44, dat
handelt over de catechese. De inhoud daarvan is het ‘levend geloof van de universele
kerk’. Daarover bestaat geen kwestie. Maar vanzelfsprekend moet men hier methoden
gebruiken die aangepast zijn aan de situatie van de ‘hoorders’. Men kan daarvoor
(vgl. nr. 8) weliswaar starten bij algemeen menselijke religieuze ervaringen. Maar
het doel van de weg is de volledige kennis van het geloof.
Wat is er nu opvallend aan een dergelijk pleidooi voor prudentie? De
veronderstelling erachter. Prudentie, zoals hier bepleit, is een deugd die nodig is voor
de aanpassing van de omstandigheden aan het geloof (niet andersom). Maar tevens
gaat ze ervan uit dat die omstandigheden zelf géén betekenis hebben voor de
geloofsinhoud en kerkorde die verkondigd en toegepast moeten worden. De
moeilijkheden omtrent de norm zeggen niets over de juistheid van de norm zelf: de
keuze van een priester die trouwt, zegt niets over de zinvolheid van het verband
tussen celibaat en ambt; de algemeen menselijke religieuze ervaringen zeggen niets
over de inhoud van het geloof van de kerk. Prudentie, zoals hier voorgesteld, is een
deugd die een deductieve theologie, moraal en pastoraal en een hiërarchische kerkorde
veronderstellen en onaangetast laten. Prudentie, zo opgevat, is een centrale deugd
om in de wisselende omstandigheden de identiteit te bewaren.

d. Kerk naar binnen - kerk naar buiten
Het document handelt vooral over binnenkerkelijke problemen. Maar enkele malen
komt ook de wereld waarmee de kerk te maken krijgt, ter sprake. Onder a. en c. zijn
al genoemd de ‘rechtmatige verlangens van de mensen van onze tijd’ en de ‘algemene
ménselijke religieuze ervaringen’. Zoekt men verder naar signalen van de ‘wereld’,
dan vindt men die hoofdzakelijk in de paragrafen over de leken. Dat is volledig
begrijpelijk, gezien de benaderingswijze van de communio. De leken worden ten
zeerste geprezen voor hun inzet op allerlei gebied, in en buiten de kerk; en het is
nodig - wordt gezegd - dat ze dit blijven doen. Want het is voor de kerk erg moeilijk
om present te zijn in een wereld die zich steeds meer seculariseert. ‘Secularisatie’ is
in het document (vgl. ook nr. 19) een dreigende werkelijkheid. Ze maakt het geloof
onvanzelfsprekend, bedreigt de identiteit ervan. Dat wordt nog erger wanneer ook
binnen de kerk de conflicten hoog oplaaien. Deze gedachtengang maakt duidelijk
dat het spreken over de primair binnen-kerkelijke aspecten van de ‘communio’

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

687
vanuit een bepaalde invalshoek geschiedt. Het spreken over de communio staat niet
in functie van de zending die de communio heeft: de zending in de wereld. Eerst
moet ‘in eigen huis’ weer klaarheid worden geschapen. En dat gebeurt niet door te
proberen ‘progressieve groepen’ en ‘conservatieve groepen’ (vgl. nr. 34) voor
gemeenschappelijke vraagstukken in de samenleving te interesseren. Dat gebeurt
veeleer door contacten van de bisschoppen met elk van de partijen en door het
signaleren van afwijkingen van het geloof en de regels van de kerk. Het hele document
is geschreven vanuit de overtuiging dat vooraf aan de zending in de wereld de
communio gerealiseerd dient te zijn. ‘Ons overleg had betrekking op hetgeen voor
het pastorale werk in ons land en in onze tijd wenselijk is. We waren ons hierbij
bijzonder bewust van het feit dat de ernstige vraagstukken die zich aan ons als
kerkelijke herders presenteren, eensgezindheid eisen, een diep besef van hartelijke
en werkdadige gemeenschap. Zonder deze gemeenschap kan de kerk haar zending
onmogelijk vervullen’ (zie: de inleiding).
Hét bewijs dat deze zin in de genoemde richting dient te worden verstaan, vormt
de bijna volslagen afwezigheid van de categorieën ‘Rijk van God’ en ‘Zending’ bij
de omschrijving, verder in de inleiding, van het karakter van de kerk. De kerk is
blijkens die tekst juist geroepen om zichzelf te realiseren. De volgorde in de uitleg
hiervan is veelbetekenend: het slaat op de gemeenschap tussen geloofsgenoten, in
roeping, geloof, doopsel, eucharistie, rond legitieme leiders, in zending van de kerk
in de wereld. Er wordt van binnenuit naar buiten toe gedacht, en niet andersom. Zo
wordt de identiteit van de kerk veiliggesteld. De wereld is niet hét centrale agendapunt
van de kerk, maar één van de laatste.

Het kader en de werking ervan
De nadruk op het sacrale karakter van de inhoud van het geloof, op de scheiding
tussen ambt en leek, op het onaantastbaar-zijn van geloofsleer en kerkorde en op de
zelfrealisatie van de kerk zijn vier, allerminst vrijblijvende uitgangspunten van het
synode-document. Samen vormen namelijk die vier uitgangspunten een kader van
waaruit zowel een analyse van de pastorale situatie in Nederland wordt ondernomen,
als ook een strategie wordt uitgestippeld. Hoewel het document geen apart hoofdstuk
met analyse bevat (dat heeft z'n reden; daarover verderop), zijn er wel allerlei signalen
van te vinden. Het begint al in de inleiding: er doen zich allerlei ernstige vraagstukken
voor, die spanningen, irritaties en mis-
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verstanden kunnen oproepen, en het risico van breuken. Wie dan doorleest, krijgt
gaandeweg de invulling van deze ernstige problemen. Het is een lange (en zeer
bekende) lijst.
Er zijn problemen over de autoriteit van de algemeen-menselijke, resp. eigen
ervaring; de combinatie van pluralisme en openbaarheid schept allerlei verwarring;
de kerkelijke normen blijken moeilijk geaccepteerd te worden; er zijn vragen bij de
uitoefening van het bisschopsambt, met name worden genoemd de verhouding tussen
eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid en de communicatieproblemen tussen
de bisschoppen en de romeinse congregaties; er zijn problemen rond het priesterschap,
met name worden genoemd de taakopvatting en spiritualiteit, het celibaat, de
roepingen, de opleidingen en de verhouding priester en bisschop; er zijn problemen
over de status van de pastorale werker; over de liturgische vormgeving; over de
biechtpraxis; over de catechese; over bepaalde ontwikkelingen in de oecumene; en
ten slotte zijn er een aantal problemen tussen de bisschop van Roermond enerzijds
en de andere bisschoppen anderzijds.
Ik heb deze lange lijst niet alleen toch nog even opgesomd om te illustreren dat
de synode alleen al vanuit organisatorisch oogpunt een onhaalbare zaak is geweest.
Hoe kan immers in 's hemelsnaam door zeven bisschoppen en zes curie-kardinalen,
met nauwelijks enige ondersteuning van welke aard dan ook, in bijna volstrekt
isolement van alle andere betrokkenen, zo'n lijst, waarover reeds jaren lang problemen
bestaan, in drie weken zinvol worden afgewerkt? De illustratieve waarde van deze
lijst ligt vooral hierin dat hij laat zien hoe gecompliceerd in feite de werkelijke
communio is. Deze, vaak zeer uiteenlopende problemen worden echter in het
document allemaal besproken, en t.a.v. àlle problemen wordt een standpunt
ingenomen. Dat is - binnen de termen van het document - denkbaar, in het licht van
de vier uitgangspunten. Samen omschrijven deze uitgangspunten namelijk de identiteit
van geloof en kerk dusdanig dat elk afzonderlijk probleem een casus wordt waarvoor
de oplossing afgeleid kan worden uit de uitgangspunten. De uitgangspunten vormen,
samen met de concrete problemen, een soort casuïstiek.
Dit verklaart ook waarom er geen onderverdeling tussen analyse en strategie kàn
zijn. De identiteit kan immers voorafgaand aan de problemen worden vastgesteld.
Welnu: dan is er slechts één vorm van analyse én strategie nodig, namelijk de
toepassing van deze apriori's. Analyse en strategie zijn op zich veeleer termen die
veronderstellen dat men slechts via observatie en onderzoek van de concrete historie
de identiteit kan vaststellen. Maar in de schema's van het document is de concrete
historie
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(in dit geval: de ontwikkelingen in de Nederlandse katholieke kerk na het Tweede
Vaticaanse concilie) slechts een veld van toepassing (zij het dat zeer veel van die
curie-documenten steeds de teksten van het concilie op een ingrenzende manier
interpreteren).
In dit verband zij ook nog gewezen op een heel typisch trekje van het
synodedocument. Op allerlei plaatsen wordt er namelijk een taal gesproken die een
mengsel is van gelovige belijdenis enerzijds en beleid van gelovigen anderzijds. Ik
geef twee voorbeelden. In nr. 15 gaat het over de bisschop. Hij is, staat er, degene
die steeds voor de kudde uitgaat, zonder zich er ooit van te verwijderen en hij is het
die de eigenlijke verantwoordelijke is voor de genomen besluiten (van allerlei raden).
Welnu: de symboliek van de herder en de kudde wordt hier vermengd met de vraag
hoe in het beleid de verantwoordelijkheden liggen van bisschop en raden. Het gevaar
van zo'n mengtaal is dat aan één bepaald idee over die beleidsverantwoordelijkheden
een soort mystieke betekenis wordt toegekend, waardoor alleen die betreffende
opvatting kerkelijk en christelijk lijkt.
In nr. 18 gaat het over de priester. De bisschoppen, staat er, belijden eenstemmig
het blijvende karakter van het ambtelijk priesterschap. Nu betekent de blijvendheid
van iets belijden het uitspreken van het gelóóf dat dit steeds in de traditie en in de
geschiedenis bewaard zal blijven. Strikt genomen sluit zo'n belijdenis, juist als men
haar serieus neemt, helemaal niet uit dat er allerlei andere ambten en/of diensten
zullen ontstaan, respectievelijk ontwikkeld dienen te worden. Elders, in nr. 36, wordt
echter als beleidspunt uitgesproken dat alle ontwikkelingen die aan de pastorale
werker meer priesterlijke functies zouden doen toevallen, moeten worden
teruggebogen en voorkomen. Welnu: door de belijdenis van nr. 18 wordt de schijn
gewekt alsof een nuchtere analyse van de pastorale behoefte aan differentiatie in het
ambt dus tegen een kernpunt van het christendom ingaat en alsof slechts één
ambtsmodel echt christelijk zou mogen heten.
Beide voorbeelden onderstrepen nog eens wat hierboven reeds gezegd is. Een
echte analyse van de pastorale problemen waarmee de Nederlandse katholieke kerk
te maken heeft, dus een analyse die niet bij voorbaat al weet wat de waarheid en wat
dus de te varen koers is, is onmogelijk binnen de visie van het document. Het is dan
ook geen wonder dat nergens in het document gepoogd is om eerst eens empirisch
de feiten terzake van een probleem te verzamelen.
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Isolement
Eerder in dit opstel is verwezen naar het besef van de tekenen van de tijd, dat leefde
op het Tweede Vaticaanse Concilie en dat ook leeft in de vastenbrief 1980. Ik kom
tot de conclusie dat in dit licht gezien het synodedocument wel degelijk iets nieuws
bevat. Het is de blauwdruk van een stap terug, in het isolement. Het document is
geschreven vanuit de overtuiging dat de identiteit slechts bewaard kan blijven door
geloof en kerk eerst terug te trekken uit de wereld en de geschiedenis, om dan van
daaruit ‘naar buiten’ te gaan. Daardoor staan - althans als het document zou worden
uitgevoerd naar de bedoelingen ervan - niet alleen een aantal experimenten op het
spel, maar de fundamentele intuïtie van het Tweede Vaticaanse Concilie, die nadien
ook in Nederland het pastoraal beleid en de theologie steeds heeft gekenmerkt: het
aggiornamento.
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De ‘plaatsbepaling’ van priester en leek
Een visie van Joseph Moingt
Eddy Van Waelderen
Eén van de gevoelige punten die op de Bijzondere Synode van de Nederlandse
bisschoppen in Rome aan de orde is gekomen is de relatie tussen priester en
pastorale werk(st)er. Uit de besluiten blijkt een grote bekommernis voor de
priesterroepingen en voor de opleiding ervan en ook het besef dat in de kerk na
Vaticanum II de toegewijde inzet van vele leken niet meer weg te denken is.
Maar de synode heeft toch vooral een ‘uitklaring van ieders gaven’ beoogd. Een
goed samenspel is maar mogelijk als ieders eigenheid geëerbiedigd blijft. Het
veelkleurige palet van charismen mag geen amalgaam van in elkaar vloeiende
pastelkleuren worden. Met name mag de inschakeling van leken in de pastorale
dienst niet de indruk wekken dat hier een parallelle ‘clerus’ wordt opgebouwd
of dat zich een alternatief voor priester en diaken aandient. Ook bij voltijdse
inschakeling gaat het niet om een nieuw soort ‘ambt’ of om een nieuwe functie
met algemene opdracht. Duidelijk wordt hier een bepaalde denkrichting
geviseerd die in Nederland (en ook in Duitsland) meer en meer veld wint. Vanuit
de aan gang zijnde praktijk wordt de vraag gesteld of de pastorale werker die
mee de volle verantwoordelijkheid voor een gemeente draagt inderdaad niet
‘als twee druppels water op de priester lijkt’1 en dus als nieuwe ambtsdrager
zou moeten erkend en gewijd worden. De bijzondere synode wil de plaatsbepaling
van priester en leek duidelijk uit elkaar leggen. Zij doet dit in het kader van een
hernieuwde geloofsbelijdenis in de hiërarchische inrichting van de kerk en van
een eensgezinde trouw aan de besluiten van de pausen om de celibaatsregel te
handhaven. Hiermee is voorlopig duidelijkheid geschapen maar of de wezenlijke
vragen vanuit theologie en pastoraal daarmee

1

W. Veldhuis, De plaats van de pastorale werker in de rooms katholieke kerk, in Praktische
Theologie 1979, nr. 2, blz. 99-117 - Vgl. ook J. Lange, Geen jonge wijn in oude zakken. De
plaats van de niet-gewijde pastorale werk(st)er in kerk en theologie, Nijmegen, 1979
(doktoraalskriptie).
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beantwoord zijn is een andere vraag. Daarom is het wellicht goed om eens te
zien hoe dezelfde vragen, met andere accenten, ook elders leven. Met name in
het Franse taalgebied werd in het tijdschrift Etudes een hele discussie rond dit
onderwerp gevoerd. Een artikel van Chr. Duquoc werd reeds vertaald in dit
tijdschrift2. Hier zou ik vooral aandacht willen besteden aan drie artikels van
Joseph Moingt over ‘Services et lieux d'Eglise’3.
Waar is het hem precies om te doen? Hij wil duidelijk maken dat de ‘plaatsbepaling’
van priester en leek niet alleen samenhangt met de gehanteerde kerkvisie en het zicht
op de eigenheid van het ‘priesterschap’ maar vooral ook wortelt in de plaatsbepaling
van het heilige in de wereld. De wissels worden anders getrokken naargelang men
uitgaat van een scheiding van het sacrale en het profane of, meer geseculariseerd,
van een eenheidsdenken waar het heilige het transcendente dieptemysterie is van een
seculier engagement. Het ontstaan van nieuwe ambten is dan niet alleen een kwestie
van wijden van gehuwden of het toelaten van de vrouw maar van een diepere
bezinning op de vraag of de nieuwheid van het evangelie niet voortdurend
overwoekerd wordt door de oude religie. Werkt de tweedeling sacraal/profaan niet
sterk door in het scherp getrokken onderscheid tussen clerus en leken? Ligt daar niet
één van de wortels voor het quasi dogmatiseren van een hiërarchisch-sacerdotaal
priesterbeeld dat het ontstaan van echte verantwoordelijke gemeenschappen met
eigen ambten en diensten belemmert?

Op zoek naar nieuwe plaatsen van christelijke gemeenschapsvorming
Er is een nijpend priestertekort, een groeiend aantal christenen willen uit de
onmondigheid treden, er wordt geëxperimenteerd met ‘lekenambten’. Dit alles stelt
vragen naar de respectieve verantwoordelijkheid die aan priester en leek toekomen.
Maar wat is de diepere beweging onder deze feiten en vragen?
Zowel aan de kant van de priester als van de leek ziet J. Moingt een poging aan
de gang tot wat hij noemt ‘la traversée des frontières’. Men wil de

2
3

Priester in de gemeenschap, in Streven, mei 1979, blz. 675-685.
Etudes, juni, juli en oktober 1979, resp. blz. 835-849; 103-119; 363-394.
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eeuwenoude muur afbreken die staat tussen de sacrale wereld met zijn eigen symbolen
en rituele contacten met de godheid en de profane wereld met zijn eigen zorgen en
beslommeringen.
Bij de priesters blijft het fenomeen van uittredingen of van het zoeken naar een
profaan beroep voortduren. Dit kan niet zomaar afgedaan worden als zwakheid of
als schaamte omwille van het apart gesteld zijn. Er steekt een diepere malaise over
het eigen zinvol functioneren achter. Het is ook de uiting van een emigratie naar
andere domeinen waar meer authentieke menselijke en evangelische contacten
mogelijk zijn. Bij vele priesters in dienst leeft het verlangen om uit te breken uit de
greep van het sacrale die hen tot man van de riten en van de geruststellende
continuïteit maakt. Zij willen zichzelf niet langer zien als de bedienaar van een
heiligdom maar op tocht gaan zoals de apostelen. Het evangelie drijft hen om deel
te nemen aan het leven en lijden van de mensen. Zij willen daar aanwezig zijn waar
de cultuur gesmeed wordt en de strijd voor de bevrijding van de mens gevoerd wordt.
Zij willen een andere taal gaan spreken en ook op weg gaan met hen die de kerk de
rug toegekeerd hebben. Zij willen zich niet langer exclusief als experten van het
religieuze zien maar doorheen contact en dialoog hopen zij ook te groeien als expert
in menselijkheid. Heel de seculiere wereld wordt dan een uitdaging om het evangelie
gestalte te geven en waarachtig leerling te worden. Zullen de huidige priesters erin
lukken deze nieuwe plaatsbepaling te realiseren of gaan de tegenstromen - die deze
grensoverschrijding willen beletten - overwegen? Want vele gelovigen zien in de
priester nog altijd de mystagoog. Zij verdragen niet goed dat de stille rust van de
viering gestoord wordt door de strijd van de wereld en door teveel brandende
actualiteit. Daarom voelt de priester zich vaak niet echt vrij om moedige stappen in
de richting van een nieuwe situering te zetten. Hij voelt zich vaak de gevangene van
vormen en beddingen, die veel ouder zijn dan het christendom, en waarin zijn ambt
werd gegoten. Cruciale vraag is immers: functioneert hij als de expert van het
religieuze handelen naar het model van de priester uit de oudheid of is hij dienaar
van het evangelie in de nieuwe orde die Christus gebracht heeft? Men hoeft hier geen
dichotomie te gaan zoeken maar het is wel heel belangrijk waar het hoofdaccent ligt.
Want daar hangt heel de identiteitscrisis van de priester mee samen.
Maar ook langs de kant van de leken is er volop beweging. Vele parochies in
Frankrijk zijn van aanschijn veranderd. Zij beginnen op een gonzende bijenkorf te
lijken. Op allerlei vlakken zijn leken bedrijvig in catechese en liturgievoorbereiding,
in huwelijkspastoraal, in actiegroepen rond immigranten of derde wereld.
Overlegorganen en teams groeien. Numeriek
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en kwalitatief is een grondig nieuwe situatie ontstaan. Op het eerste gezicht ziet men
niet goed hoe men nog verder zou kunnen gaan. Maar deze vaststelling verbergt een
diepere vraag die stilaan luidop gesteld wordt: heeft het opnemen van pastorale
verantwoordelijkheden door leken zijn ‘natuurlijke’ grens niet bereikt die wordt
afgebakend door de ‘sacrale macht’ van de priester? Maar hier beginnen de
schermutselingen. Volgens sommigen is men al te ver gegaan en hebben leken zich
reeds teveel toegeëigend in de liturgie en in de dienst van het altaar die het privilege
is van de gewijde bedienaar. Anderen zeggen: als leken in pastorale dienst wel de
spirituele voorbereiding mogen doen op de sacramenten waarom mogen zij dan de
sacramentele voltooiing ervan niet voltrekken? Het gaat hier niet om wederrechtelijke
aanmatiging maar om een nieuw denkkader. Het oude schema clerus-leken, bepaald
door het al of niet bezitten van een sacrale bevoegdheid en doortrokken van een
scheiding tussen het spirituele en het wereldlijke, wordt in vraag gesteld. In plaats
van een denken vanuit duidelijke religieuze verboden en kasten komt een meer
evangelische ruimte open te liggen waar het gaat om solidaire opgaven en zendingen.
Of worden de oude barrières opnieuw opgetimmerd en verstevigd? Vele leken hebben
resoluut hun verantwoordelijkheid willen opnemen vanuit het ‘algemene
priesterschap’, hierbij aangespoord door herhaalde oproepen van het kerkelijk beleid.
Maar nu horen zij dat zij de pastorale prerogatieven van bisschoppen en priesters
moeten respecteren. Zij vragen zich dan ook af: hebben wij een eigen
verantwoordelijkheid en kan die zich ontplooien of ligt heel onze actieradius bepaald,
omgeven en ingeperkt door het ‘ambtelijk priesterschap’?
Toch is er een hele nieuwe beweging op gang. In keuzeparochies, in
gemeenschappen in de marge van de officiële kerk maar ook in de klassieke parochies
groeien nieuwe ‘plaatsen’, niet zozeer ruimtelijk gezien maar vanuit een kwalitatief
nieuwe opstelling. Het volk Gods neemt zichzelf in handen, krijgt een eigen sociale
gestalte en ziet zichzelf niet langer als een verzameling individuele leken toevertrouwd
aan de zorg van de priester. Dit ‘gemeenschapsfenomeen’ zoals Moingt het noemt
kan gekarakteriseerd worden door drie dynamieken: uitwisseling, seculariteit,
zelfverantwoordelijkheid. Nieuwe vormen van communicatie en delen in het geloof
ontstaan. Het woord komt niet meer uitsluitend van bovenaf maar circuleert tussen
broeders die elkaar erkennen. Christen zijn heeft niet alleen een spirituele en
sacramentele dimensie maar ook een sociale: het is een bepaalde manier om mens
te zijn in de wereld met al zijn politieke en maatschappelijke consequenties.
Eucharistievieren is dan telkens weer verzameld worden door de Heer en doordrenkt
worden van
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de nieuwe gang van zaken die Hij inzette. Het heilige krijgt een nieuwe plaats: de
waardigheid van de mens voor God en zijn onvervreemdbare uniciteit. Van deze
seculiere heiligheid is de leek als het ware de natuurlijke bedienaar.
Deze christenen willen ook verantwoordelijk zijn voor zichzelf, individueel en
collectief. Dit sluit geen misprijzen in voor de zending van de priester maar drukt
wel het bewuste verlangen uit om niet langer als minderjarigen behandeld te worden.
Zij vragen dan ook naar plaatsen en vormen van kerkzijn waar deze eigen
verantwoordelijkheid en het gezamenlijk beheer de loutere afhankelijkheid van de
dienstverlening van de priesters vervangt. Zij willen mee het eigen
gemeenschapsleven, de spirituele en sacramentele toerusting en de zending in de
wereld uitbouwen. Dat er in deze verwachtingen en pogingen aan weerszijden van
de grenzen heel wat ambiguïteiten en eenzijdigheden kunnen schuilen zal niemand
ontkennen. Maar de centrale vraag blijft: krijgt het volk werkelijk de ruimte om een
eigen statuut te ontplooien? Zijn leken echte burgers en niet alleen maar onderdanen?
Kunnen in de gemeenschappen werkelijke ambten groeien zonder in een
monopoliserende sacerdotale orde beklemd te zitten? Laat het hiërarchisch statuut
van de priester dat toe? Het grote aantal zondagse samenkomsten zonder priester
legt deze vraag schrijnend bloot. Deze gemeenschappen worden opgeroepen hun
eigen verantwoordelijkheid op te nemen en zich te organiseren. Maar tegelijk wordt
hun onmacht duidelijk: zonder priester kunnen zij geen eucharistie vieren en
volwaardig als gemeenschap bestaan. Deze incoherentie en pijn wordt ook door de
paus in zijn brieven van Witte Donderdag 1979 erkend. Maar tegelijk klinken er
andere stemmen die wat onbegrijpend en zelfs vernederend vragen: is er dan geen
mogelijkheid om uit de impasse te geraken? Waarom krijgen de gemeenschappen
geen kansen om zelf in deze priesterlijke dienst te voorzien? Wordt in het huidige
bestel de mens niet opgeofferd aan de sabbath? Dit brengt ons tot de theologische
vragen.

Twee kerkvisies
De theologie probeert de evoluties, die onder druk van de omstandigheden
plaatsgrijpen, te duiden en te doorlichten en criteria ter onderscheiding aan te reiken.
In die zin gaan leven en praktijk vaak vooraf aan theologische interpretaties. Maar
soms kunnen deze systematiseringen verdere evoluties ook blokkeren wanneer men
als normatief of als onveranderlijke
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uitdrukking van de openbaring laat doorgaan wat feitelijk contingente en historisch
gegroeide modellen zijn. Daarom is het niet verwonderlijk dat op het vlak van de
theologie dezelfde spanningen terug te vinden zijn die wij ook in het veld en in de
praktijk gevonden hebben. Zo laat de huidige theologische reflectie een merkwaardige
spanning zien tussen het exegetisch onderzoek van de ambtspraktijk zoals het nieuwe
testament die laat zien en de dogmatische reflectie zoals de hiërarchie die geeft
steunend op conciliaire uitspraken.
Als illustratie van dit debat haalt J. Moingt de visie van Chr. Duquoc naar voor
en het antwoord van Mgr. E. Marcus eveneens verschenen in Etudes4. Duquoc vertrekt
van de overtuiging dat het priesterambt nooit een andere reden van bestaan heeft
gehad dan de gemeenschap en dat het de behoeften van de gemeenschap zijn die
voor het ambt bepalend zijn. Om het huidige priestertekort te keren zouden de
gemeenschappen zelf onder de vele geestesgaven in hun midden bedieningen moeten
wekken ongeacht hun levensstaat of geslacht. Aan hen zou het voorzitterschap van
de eucharistie moeten toevertrouwd worden door een wijding desgevallend voor een
bepaalde tijd. Het IIde Vaticaans concilie heeft geprobeerd de ambten weer organisch
in de gemeenschap te integreren en een meer communautaire ecclesiologie uitgewerkt.
De Franse bisschoppen daarentegen lanceren wervingsacties om te recruteren voor
een bepaald priestertype dat in een hiërarchisch-sacerdotaal model, gekoppeld aan
een levensstaat, vastzit. Zij blijven in feite in een preconciliaire ecclesiologie steken.
De kerk wordt er vooral gezien als een zichtbare voortzetting van een structuur van
bovenaf gegeven en het priesterschap verschijnt er als middelaar ten opzichte van
de gemeenschap.
Dit standpunt heeft heel wat reacties opgeroepen bij de Franse bisschoppen. Mgr.
E. Marcus is hun tolk wanneer hij schrijft: de kerk heeft ook een universeel aspect,
zij is voor alles de kerk van Christus. Van Hem ontvangt zij haar gaven. En zij geeft
die door langs de hiërarchisch-sacerdotale instelling. De priester wordt bepaald door
het wijdingssacrament. Dit geeft aan de ambtsdrager een eigen plaats in de
gemeenschap en in het gezamenlijke priesterschap. Het is de Heer zelf die hem wekt
en toerust met de Geest. De priester is dan niet alleen aangestelde van de
gemeenschap. Hem exclusief vanuit de dienst aan een bepaalde gemeenschap bepalen
zou pas echt preconciliair zijn. De priester is er voor de universele zending van de
kerk.

4

A Propos d'une réflexion sur l'appel au presbytérat in Etudes, maart 1979, blz. 415-423.
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Zo geschetst liggen de posities als antagonisten uit elkaar. Is er dan geen toenadering
mogelijk? Zou er geen middel zijn om de twee belangrijke accenten te combineren:
de universele zending van de kerk en haar missionair aspect en de uitbloei van
gemeenschappen door de Geest geleid met eigen ambten die er functioneel uit groeien?
Zou men in die lijn geen onderscheid kunnen maken tussen twee typen van ambt
corresponderend aan deze dubbele dimensie van de kerk? In die richting probeert J.
Moingt te denken. Dit impliceert dan wel dat een gerechtvaardigd beklemtonen van
het universele en sacramentele karakter niet noodzakelijk hoeft te leiden naar een
hiërarchische en sacrale opvatting van het ambt of dat ‘ambt’ en ‘sacerdotale orde’
niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Hier blijft een serieuze spanning tussen oud en nieuw aanwezig. De middeleeuwse
theologie ziet de kerk vooral als plaats van het heil door haar band met het sacrament
van de eucharistie dat door een geldig gewijd priester dient voltrokken te worden.
Deze gewijde macht is gegeven aan de apostelen en hun opvolgers. Onder hen
bekleedt de paus als opvolger van Petrus en als zichtbare leider een belangrijke plaats.
Zo worden het sacerdotale en het hiërarchische principe sterk met elkaar verbonden.
De Geest werkt in heel het mystieke lichaam maar deze werking wordt helemaal
bemiddeld door het ambt.
Het IIde Vaticaans concilie heeft getracht hierin een ommekeer te bewerken maar
zijn uitspraken zijn vaak compromisteksten die op twee benen blijven hinken. De
teksten kunnen retro- en prospectief gelezen worden en de bordjes pre- en
postconciliair dekken in functie daarvan dan ook een andere lading. De collegialiteit
van de bisschoppen wordt door het concilie sterk als nieuw element naar voor
geschoven. Tegelijk wordt zij in evenwicht gehouden door een herbevestigen van
het romeinse primaatschap wat een versterking van de monarchische en hiërarchische
structuur van de kerk betekent. Anderzijds blijkt ook uit de brede weerklank dat één
van dé nieuwe inzichten van Vaticanum II de klemtoon op het volk Gods is, dat in
zijn geheel met geestesgaven is toegerust, een koninklijk priesterschap vormt en
deelt in de veelzijdige zending van Christus. Maar ook hier is een tegenwicht aanwezig
doordat het concilie voor de theologie over het ambt duidelijk teruggrijpt naar Trente
met zijn nadruk op de sacrale macht, de kerkelijke hiërarchie en het concept
priesterschap. Hierdoor wordt de priester, als medewerker van de bisschop, dus wel
sterk geïntegreerd in een hiërarchisch corps en nog meer losgemaakt van concrete
gemeenschappen en blijft er weinig ruimte voor presbyterale functies die in de
gemeenschap norm en regel voor hun functioneren zouden vinden.
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Het tweede Vaticaans concilie heeft getracht de kerk opnieuw vanuit het brede
grondvlak, het volk Gods te verstaan. Maar deze revolutie is halfweg blijven steken.
Twee motieven spelen hierin mee. Enerzijds wordt dat volk Gods niet gezien als een
sociale entiteit bestaande uit gemeenschappen die een verantwoordelijk woord hebben
mee te spreken. Hiermee wil niet geloochend worden dat het bestaan van een
hiërarchisch ambt teken wil zijn van het feit dat de kerk haar leven telkens weer te
ontvangen heeft vanuit het Woord van de Heer dat door mensen wordt doorgegeven
in zijn naam. Maar men mag het Woord niet identificeren met hen die het doorgeven.
Ook leken leven en getuigen ervan. Een verantwoordelijk woord kunnen meespreken
is niet alleen een onvervreemdbaar mensenrecht maar is ook noodzakelijk voor de
vitaliteit van het mystieke lichaam van Christus. Deze verantwoordelijkheid moet
ook een ‘politieke’ gestalte kunnen aannemen. M.a.w. deze gemeenschappen die
historisch en maatschappelijk verwikkeld zijn in de strijd voor waarachtige
menswording moeten ook zichzelf kunnen organiseren en een netwerk van ambten
en diensten kunnen uitbouwen. Anders blijven wij voortbollen in een visie die alleen
maar kerkelijke territoria kent, beheerd door clerici.
Een andere reden is dat men nog teveel opgesloten blijft in het concept religie met
een nette boedelscheiding tussen binnen en buiten, tussen het sacrale en het seculiere.
Nu wil Vaticanum II juist de opening naar de wereld bewerken en de evangelische
zending centraal stellen. Maar in zijn theologie van het ambt vertoont het een
voortdurend in elkaar verstrengeld zitten van twee kerkvisies. De eerste ziet de kerk
voor alles als een religie gericht op de cultus van de ware God, op de sacramentele
praktijken, op het onderricht van de leer en is gecentreerd rond een priesterlijke
hiërarchie. De andere ziet de kerk als een volk dat collectief belast is met de
verkondiging en het dankzeggend vieren van de Blijde Boodschap. Zij nodigt de
gelovigen uit om zich te organiseren en de verantwoordelijkheden op te nemen die
nodig zijn voor deze taak en zij vraagt de priester meer beschikbaar te zijn voor de
nieuwe oproepen van de zending veraf en dichtbij. Welke visie heeft nu prioriteit?
Daarvoor is een onderzoek van de bronnen noodzakelijk.

De toekomst van het verleden
Dit kritisch terugvragen naar de oorspronkelijke inspiratie en naar de creatieve
mogelijkheden van het stichtende Jezus-gebeuren betekent niet dat men uit het
verleden pasklare modellen kan opdiepen om onze vragen
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op te lossen. Het wil ook niet vanuit een soort oorsprongsidealisme alle verdere
evolutie of afwijkende praktijk in de kerkgeschiedenis als illegitiem afdoen. Het wil
wel voorkomen dat vanuit latere evoluties en ideeën mogelijkheden worden
geblokkeerd die principieel vanuit de oorsprong gegeven zijn.
Uit de vele onderzoeken terzake probeert J. Moingt dan enkele convergerende
lijnen te puren over wat in de eerste eeuw gezegd en niet gezegd wordt over het ambt.
Jezus heeft niet de grondslagen willen leggen van een religieus instituut dat hij
aan priesters toevertrouwde. Hij bracht een groep leerlingen samen met het oog op
de eschatologische verzameling van het Rijk Gods. Het laatste avondmaal was het
profetisch teken dat dit Rijk maar doorheen zijn dood en verrijzenis kon gerealiseerd
worden. De apostelen vormen dan ook de scharnier tussen de aardse Jezus en de kerk
die leeft vanuit de Geest van de Opgestane. Zij zijn de eerste getuigen en
geprivilegieerd model voor het geloof van elke leerling. Als zodanig is hun taak
uniek en niet over te dragen. Zij verzekeren wel de historische continuïteit met de
oorsprong en heel de gemeenschap vindt haar legitimering wanneer zij staat in deze
apostolische opvolging.
Deze apostelen hadden ook een onmiskenbaar gezag over de eerste gemeenten.
Het gaat hier niet om een formele macht maar om een gezag dat wortelt in het
evangeliewoord en in de gelovige belijdenis van de verrezen Heer. Zij hebben ook
niet het monopolie van het gezag en ze zijn er niet de enige bron van. De eerste eeuw
laat een breed ontluiken van allerlei ambten en diensten zien met zeer diverse namen
en vaak moeilijk af te lijnen taken. De gemeenschap geeft zichzelf allerlei bedieningen
maar krijgt ze ook: het zijn gaven van de Geest. Al deze diensten zijn dus niet op
één of ander apostolisch mandaat terug te voeren. Het kwam aan de gemeente toe
hen te onderkennen en te toetsen onder toezicht van de apostelen. Zij oefenen hun
taak uit als vertegenwoordiger van hun gemeenschap. In het samenspel tussen de
kandidaat, de gemeenschap, de andere diensten en de apostel groeit een soort
overeenkomst die een ‘sociale investituur’ betekent ook al wordt ze niet direct
juridisch of religieus bezegeld. Het gezag waarmee deze diensten worden uitgeoefend
moet ook vanuit dit samenspel begrepen worden. Het staat steeds in relatie met een
actieve rol van alle christenen. Het gaat echt om een gedeelde verantwoordelijkheid
tussen de diensten en de gemeenschap. Anderzijds wordt het gezag ook echt in naam
van de Heer uitgeoefend. Zo is er een wederzijdse, zij het asymmetrische
afhankelijkheid. Of om het met een gelukkige uitdrukking van A. Jaubert te zeggen:
er bestaat zoiets
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als ‘une dialectique de l'assemblée et de ses ministres’5. Er is geen hiërarchische
aaneenschakeling maar een dialogaal samenspel en een verscheidenheid van
verantwoordelijkheid. Zo kan het gezag dienst blijven en geen monolitisch blok
worden dat tegenover zich geen werkelijk gezag vindt waarmee het kan overleggen
en rekening kan houden.
De latere theorie van het hiërarchisch gezag is gefundeerd op de priesterlijke macht
die men nodig acht voor de sacramenten. Maar van beide is geen sprake in de
aanvangstijd. De dienst van het woord staat sterk in de belangstelling en er is een
algemene stilte over de vraag wie de bedienaar van de cultus en de sacramenten is.
Wellicht waren het dezelfde bedienaars maar zeker niet exclusief. In ieder geval
vindt het ambt in het nieuwe testament zijn bron in de dienst van het evangelie en in
de missionaire zending. Het vloeit niet voort uit een rituele macht die verleend wordt.
Het is een articulatie van de apostolische zending en een vrucht van de Geest in de
uitbouw van de gemeenschap. Pas in de pastorale brieven wordt een veralgemeende
handoplegging normatief en courant. Zij bevestigt en bezegelt de sociale investituur
en duidt aan dat de toevertrouwde taak vervuld kan worden met de bijstand van de
Geest.
De overname van de rabbijnse ritus die vooral een leeropdracht inhield en heel de
context die vooral de dienst van het woord en van de leiding van de gemeenschap
beklemtoont behoedt ons ervoor hier van een ‘priester’ wijding te spreken. In het
nieuwe testament is trouwens elke sacerdotale terminologie voor de ambtsdrager
afwezig. Ook Jezus heeft nooit ‘priesterlijke’ prerogatieven opgeëist. En wanneer in
de Hebreeënbrief Christus hogepriester genoemd wordt dan is het met een duidelijk
polemisch accent. Door zijn levensoffer, eens en voorgoed tot vergeving van de
zonden volbracht, hebben de oude offers en hun priesterschap afgedaan. Zijn
priesterschap is dan ook uniek en niet door te geven en nergens wordt gesuggereerd
dat de voorgangers in de gemeenschap op één of andere manier participeren aan zijn
priesterschap. Hun activiteiten gebeuren ook in een heel andere context dan de
klassieke sacerdotale plaatsbepaling: zij hadden geen tempel om te celebreren, zij
stegen niet op naar het altaar, zij doopten als de secten in de marge van het officiële
religieuze instituut, zij vierden de eucharistie als een broedermaal (1 Kor. 11,21), zij
hadden geleerd zichzelf als geestelijke offerande aan te bieden (Rom. 12,1) en zij
hadden vooral van Jezus geleerd de mensen niet

5

A. Jaubert, Les epîtres de Paul: Le fait communautaire, in J. Delorme, Le ministère et les
ministères selon le Nouveau Testament, Paris, 1974, blz. 23.
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meer in te delen in rein en onrein, zondaars en heiligen, geconsacreerden en seculieren.
In die zin moet ook het hernieuwde spreken over het ‘priesterlijk Godsvolk’ kritisch
bekeken worden. Niet alleen gaat het hier over een tamelijk perifeer element in het
NT (1 Petr. 2,5; Apoc. 1,6; 5,10) maar in de betekeniscontext gaat het ook niet om
de overdracht op heel het volk van de cultische prerogatieven van het oude sacerdotale
corps. Er grijpt integendeel een grondige wijziging plaats. De zin van dit spreken
verschuift naar een ander veld. Het oude sacerdotale vocabularium, dat aan al de
anderen verbiedt wat het voorrecht is van enkelen, wordt doorbroken. Er wordt een
ander register aangeslagen, niet meer het sacraal-cultische maar dat van de ethische
heiligheid. Het accent ligt niet meer op rituele privileges maar op de vrije toegang
tot God en op het bidden in Geest en waarheid.
In ieder geval is het exegetisch besluit dat ambten en diensten in het nieuwe
testament niet worden uitgedrukt met behulp van het latere dualisme tussen ‘priesters’
en ‘leken’ en zonder correlatie met een uitgewerkte doctrine over het ‘priesterschap’.
Het maakt ons waakzaam om te zien of het ambtelijk priesterschap in de verdere
evolutie zijn specifieke nieuwheid die het in Christus heeft gekregen bewaard heeft
en of de oude scheiding tussen een sacerdotaal corps en de rest van het volk niet
opnieuw wordt opgebouwd.
Deze kritische terugblik opent creatieve mogelijkheden voor de toekomst. Zij laat
een duidelijke voorrang blijken voor een ecclesiologie van de gemeenschap die leeft
van het evangelie. Christus heeft geen kerk gesticht die gebaseerd is op de cultus en
gegrondvest op de wet van een nieuw hiërarchisch priesterschap. De kerk is geboren
uit de boodschap van de verrijzenis en uit de bezieling van de Geest. Zij is niet
geroepen tot het herhalen van een cultische wet maar tot het volbrengen van een
historisch project, gericht op de toekomst en in dienst van het evangelie. Deze
prioriteit vraagt de inzet van allen en wijzigt de gezagsverhoudingen. De
wijdingsmacht van enkelen kan dan ook de verantwoordelijkheid van allen niet
uitschakelen noch het recht van de gemeenschappen zich als legitieme plaats te zien
om initiatieven te nemen die hun eigen toekomst en die van de kerk engageren. Wat
betekent dit nu voor de gestaltegeving van het ambt?
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Creatief herdenken van de ambtelijke toerusting
De priester krijgt vanuit het nieuwe testament vooral de spiegel van het apostelambt
voorgehouden. Door deze aansluiting bij de apostelen is het priesterschap in Christus
gefundeerd en niet direct door een sacerdotale investituur. De apostelen waren ook
niet rechtstreeks leiders van lokale gemeenschappen, zij voelden zich niet geroepen
om er alles zelf te doen en zo de leken te beletten volwassen te worden. Zij waren
eerder rondreizende evangelieverkondigers. Zij trokken van gemeente tot gemeente,
getuigden voor Christus, vermaanden en bemoedigden. Dit model blijft inspirerend
en kan de priester, die sedentair geworden is en vergleed naar de ‘cultische expert’,
een nieuw impuls geven. De geschiedenis laat trouwens periodische vernieuwingen
van de missionaire stuwing zien in bedelorden, monniken op zending, missies enz....
Ligt deze bekommernis ook niet achter vele pogingen van huidige priesters om de
‘grenzen te overschrijden’, opnieuw mobiel te worden, de mensen te vervoegen waar
ze leven en hun apostolische taak op te nemen. In ieder geval is het in onze
ontkerstende wereld een dringende eis van het evangelie dat op een creatieve manier
dit priesterschap ‘op de wijze van de apostelen’ opnieuw gestalte krijgt.
Het apostolisch ambt, dat later de vorm van een bisschoppelijke opvolging heeft
aangenomen, oefent een taak van toezicht (episkopè) uit. Dit omvat niet alleen
onderzoeken en toetsen maar ook aanmoedigen, beoordelen en uitkijken. Het sluit
zeker niet in dat een theocratisch bestuurstype wordt opgelegd. ‘Allen
verantwoordelijk in de kerk’ is een leitmotiv van vele bisschoppelijke toespraken.
Maar er is geen gedeelde verantwoordelijkheid als ook het gezag en de besluitvorming
niet gedeeld worden. Het apostolisch ambt draagt de zorg voor de eenheid maar dan
in een gemeenschap, die door de Geest bevrijd is van de wet, die zichzelf in handen
kan nemen en het nodige onderscheidingsvermogen kan opbrengen om de toerusting
met allerlei bedieningen te behartigen.
Het zou m.a.w. een vertekening zijn wanneer men de diensten in de kerk zou
identificeren met haar hiërarchische structuur. De diensten ontspruiten alle
onlosmakelijk uit het woord van de Heer en uit de gaven van de Geest. In de concrete
gestaltegeving kan men dan van een opsplitsing in twee types spreken. Zij hebben
elk een eigen verantwoordelijkheid en een eigen functioneren. Het ene groeit vanuit
de levende werkzaamheid van de Geest in de gemeenschap. Het staat in dienst van
de liturgische, catechetische en diakonale taken van de gemeenschap waarmee het
verbonden is. Het wordt uitgeoefend in een wederzijdse afhankelijkheid en
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controle. Het andere type is meer mobiel, staat gericht op de verkondiging en is
gebonden aan een groter geheel: de lokale, provinciale of nationale kerk. Het krijgt
meer specifieke en algemene opdrachten te vervullen die de kleinere gemeenschappen
niet aankunnen. Het wordt uitgeoefend vanuit een college van ambtsdragers. Het
samenspel, de verscheidenheid, de precieze plaatsbepaling van deze diensten zal
vanuit de ervaring verder ingevuld moeten worden. Hier wil J. Moingt slechts een
denkrichting aanboren.
Vele christenen willen geen loutere hulpjes van de clerus zijn en kijken dan ook
uit naar gemeenschappen die over een eigen gezag beschikken zij het dan onder
toezicht van de geëigende instanties van de universele kerk. Opdat er echte bedienaars
vanuit de gemeenschap zouden kunnen komen die niet geclericaliseerd worden dienen
twee voorwaarden vervuld te worden. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de
gemeenschap in zijn totaliteit te animeren, inclusief in de sacramentele dimensie. Zij
moeten het gezag hebben om dit te doen als gedelegeerde en in naam van hun
gemeente en niet als plaatsvervanger van een externe macht. Daarbij wil men niet
vergeten dat de sacramenten gaven van God zijn en dat ook dit aspect gesymboliseerd
moet worden. Maar zou het niet volstaan om de viering dan toe te vertrouwen aan
de feitelijke voorgangers die als zodanig gekozen en erkend zijn door de gemeenschap
met de toestemming van het presbyterium van de lokale kerk? Nu heeft de traditie
van de kerk al van in de tweede eeuw een symbolische investituur, nl. de
handoplegging, vereist voor de bediening van de eucharistie. En de band tussen
apostolisch ambt en bediening van de eucharistie kan zinvol gelegitimeerd worden
omdat in beide het levend houden van de gedachtenis van de Heer de kern is.
Anderzijds blijkt de ritus van de wijding heel plastisch te zijn: de zin hangt af van
de sociale investituur die erdoor bevestigd en gesymboliseerd wordt.
Vandaar dat J. Moingt de vraag stelt of een wijding een noodzakelijke invoeging
betekent in een sacerdotale orde (die een leek in clericus verandert). Zouden er geen
twee vormen van toegang tot het ambt kunnen zijn, enerzijds door geaggregeerd te
worden bij een corps van ambtsdragers, anderzijds door de keuze van een
gemeenschap en het contract met hen gesloten. In dit laatste geval zou de
handoplegging geen clericalisering of inschakeling in de sacerdotale orde betekenen.
Het zou de ‘laïcale’ inschakeling6 van deze bedienaar in zijn gemeenschap niet teniet
doen en

6

Hier blijft de terminologie van J. Moingt toch onhelder. Door zijn klemtoon op het laïcaal
karakter wil hij de eigen gestalte van deze nieuwe bedieningen en hun band met de seculiere
plaatsbepaling van de gemeenschappen waarin zij functioneren beveiligen. Hij wil ten alle
prijze een terugval in het sacerdotale model vermijden. Maar door de handoplegging worden
deze bedienaars echte ambtsdragers, d.w.z. een kwalitatief andere functie en taak dan de
leek. Dit te erkennen hoeft nog geen clericalisering of sacralisering in te sluiten.
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toch van dit ambt teken van de gemeenschap of liever van de aanwezigheid in haar
midden van de universele kerk maken.
De cruciale vraag volgens J. Moingt is dan ook niet of men gehuwden wil wijden.
Vraag is, wanneer men er uiteindelijk toch toe zal overgaan, of men het dan alleen
maar zal doen om het grote tekort in de recrutering van priesters op te vullen en om
aldus vertegenwoordigers van de hiërarchie naar de gemeenschappen te sturen. Of
zal men toestaan dat leken bedienaars worden van hun gemeenschap zonder leden
te worden van een extern corps terwijl zij, bij alle rechtmatig onderscheid van activiteit
en verantwoordelijkheid, toch in alle domeinen en op alle vlakken de taak en het
gezag van de ‘priesters’ delen. Van het antwoord op deze vraag zal voor een groot
deel de toekomst van de kerk afhangen.
Het gaat dus niet alleen om de identiteit van de priester maar evenzeer om de
identiteit van de leek als lid van een priesterlijk Godsvolk. Het gaat tenslotte om een
fundamenteel verstaan van de nieuwheid van het christendom. Jezus is immers
gestorven in een conflict met de tempel. De ‘godslastering’ waarom hij veroordeeld
werd betekende het doorbreken van een sacerdotale religie waar de priester middelaar
is die de ander een rechtstreekse toegang tot God ontzegt. In de dood van Jezus wordt
de oude tempel afgebroken en een nieuwe relatie tussen God en mens ingesteld. In
Christus worden de gelovigen als de nieuwe tempel van God opgebouwd. Heel de
vraag wordt dus of dit besef ook een echte sociale gestalte kan aannemen. De kerk
is in haar geheel geroepen tot de zending en de dienst en het getuigenis in de wereld.
Dit kan dan niet betekenen dat zij uitsluitend bestuurd wordt door een college van
gewijde bedienaars waarvan zij helemaal afhankelijk is. Het hier gevoerde pleidooi
voor nieuwe ambten, op een andere manier gerecruteerd en ingeschakeld in het volk,
wil dan ook een nieuw kerk-zijn mee helpen realiseren. Het wil op markante wijze
laten uitkomen dat de verantwoordelijkheid en de waardigheid van deze dienst op
de eerste plaats solidair aan héél het volk toekomen.

Een nawoord
J. Moingt probeert op een originele manier het samengaan van intinerante en lokale
herders uit de vroege christenheid te actualiseren al blijft hier nog
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veel uit te klaren. Hij wil vooral grondig au serieux nemen en doortrekken wat het
conciliedecreet Ad Gentes reeds zegde: dat de gemeenschappen zelf voor hun
toerusting moeten instaan en in hun eigen midden de nodige bedieningen wekken
(nr. 15). Hij wil daarom de sacrale blokkades tussen clerus en leken opheffen. In zijn
poging om tot een nieuwe plaatsbepaling te komen zowel van de priester als van de
leek hoeft de zinvol functionerende pastorale werker dan ook geen concurrent te zijn
voor de priester. Wel kan de vraag gesteld worden of de relatie tussen evangelie en
religie niet dialectischer is dan J. Moingt doet uitschijnen. Het zou boeiend zijn om
eens naar de godsdienstpsychologische wortels te zoeken waarom de mens altijd
maar gaat sacraliseren en naar menselijke bemiddelaars zoekt tussen God en mens.
De visie van Moingt vraagt ook om een verder doordenken op de theologie van
het ambt. Met name het samengaan van ecclesiale en christologische
vertegenwoordiging zal hierbij aan bod moeten komen. De ambtsdrager is niet louter
de gedelegeerde van de gemeenschap maar ook degene die voorgaat in naam van de
Heer. Maar dit christologisch aspect mag niet van het gemeenschapsgebonden aspect
worden losgemaakt zoals voortdurend in de klassieke ambtstheologie gebeurt7. Vanuit
het nieuwe testament wordt het gezag van de ambtsdrager ook tegelijk als volmacht
(exousia) en als dienst (diakonia) gezien. Ook deze spanning vraagt om verder
doordacht te worden. Want juist deze gezagsverhoudingen zouden wel eens het
knelpunt van de ambtsvraag in de toekomst kunnen worden. J. Moingt heeft in ieder
geval aangetoond dat waar machtsstructuren en sacrale denkpatronen elkaar gaan
opladen men een echte ‘hiërarchie’, dit wil letterlijk zeggen een ‘heilige heerschappij’
krijgt, die zeer resistent is aan veranderingen.

7

Vgl. E. Schillebeeckx, Creatieve terugblik als inspiratie voor het ambt in de toekomst, in
Tijdschrift voor Theologie, september 1979, blz. 266-293; Id., Basis en ambt. Ambt in dienst
van nieuwe gemeentevorming, Bloemendaal, 1979; E. Van Waelderen, De plaats van ambt
en bediening in de gezamenlijke opbouw van de geloofsgemeenschap, in Collationes, oktober
1979, blz. 292-328.
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Economische groei: waartoe?
Frank Moulaert
Dan zullen wij groeien, overal
ons niet besnoeien, vele eeuwen lang,
de zaak verknoeien, in hun belang.
(Muziek: ‘Bots’)

Het economendebat voor of tegen het behoud van de automatische koppeling
van de lonen aan ‘de index’ heeft er binnen ‘de groep van 40’ toe geleid dieper
te gaan nadenken en van gedachten te wisselen over de band tussen economische
groei, produktiviteit en werkverschaffing in een kapitalistische maatschappij
zoals de Belgische. Volgt hier een eerste poging tot synthese van een aantal
elementen uit dit gedachtenproces.

Stijging van de arbeidsproduktiviteit en groeidwang
Een van de conclusies van de nota die ‘de 40’ als reactie tegen de
desindexeringsoproep van ‘de 22’ uitbrachten, luidde dat enkel een zeer snelle groei
het verlies aan arbeidsplaatsen voortspruitend uit de produktiviteitsstijgingen terzelfder tijd motor en resultaat van de technologische concurrentie tussen Japanse,
Amerikaanse en Westeuropese economische groepen en ondernemingen - zou kunnen
compenseren1.
De stijging van de produktiviteit (= produktie per arbeidsduur) in de industrie is
sinds 1965 enorm sterk toegenomen en belooft in de toekomst, vooral als gevolg van
de mogelijkheden tot arbeidsbesparing die de ‘nieuwe technologie’ biedt, even vlug
te gaan groeien. Een eenduidige verklaring voor die sterk toegenomen
produktiviteitstoename valt zo maar niet aan te geven: daarvoor zijn de kwalitatieve
factoren van die toename te uiteenlopend naargelang de aard van de produktie, de
afzetmogelijkheden en de financiële toestand van de bedrijven die de innovaties
(wen-

1

Zie Polekar, Over 22 Vlaamse economen en inkomensmogelijkheid in De Nieuwe Maand.
oktober 1979, 402-411.
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sen) door (te) voeren, de toegangsmogelijkheden tot de nieuwe technologie. Toch
vallen bij de duiding van de aan gang zijnde arbeidsbesparende ‘innovations’
(‘process’ zowel als ‘product innovations’) een aantal grootste gemene delers te
onderscheiden. Vooraleer deze delers te behandelen, dient echter verduidelijkt dat
‘process-innovation’ en ‘product innovation’ moeilijk van elkaar gescheiden kunnen
worden. De produktie van een arbeidsbesparende nieuwe machine, d.i. ‘product
innovation’ bij één producent, betekent mogelijkheden tot ‘process innovation’ bij
een andere producent die deze machine in zijn produktieproces inschakelt om zo op
arbeid te kunnen besparen. ‘Product innovation’ op zichzelf kan ook tot
arbeidsbesparing leiden: het overschakelen op een nieuw produkt waarvan de
produktie minder arbeidstijd vergt dan de produktie van een ander produkt, leidt op
zichzelf tot arbeidsbesparing per eenheid produkt. Laat ons nu even op de bedoelde
gemene delers van de arbeidsbesparende technologische innovaties ingaan.
1. De nieuwe arbeidsbesparende technieken zijn vooral toepassingen van de
micro-elektronika en de telecommunicatie die in het kader van
ruimtevaartonderzoek en militaire research een enorme ontwikkeling kenden.
In die zin heeft het militaire onderzoek niet alleen geleid tot doeltreffender
methodes en instrumenten voor ‘enemy killing’, maar ook voor ‘job killing’.
2. De bedrijfstoepassingen van de micro-elektronika zijn gedeeltelijk geïnspireerd
door de tekorten aan arbeidskrachten in de economisch ‘oververhitte’ eerste
helft van de jaren zestig. Toen ervaarde het bedrijfsleven de noodzaak om
produktiviteitsbevorderende produktiemethodes in te voeren om zo zijn
produktie-apparaat in staat te stellen de snel expanderende vraag te volgen.
Terzelfder tijd was er een levendige schrik dat de sterke positie van de vakbonden
als gevolg van de kraptes op de arbeidsmarkt tot al te snelle stijgingen van de
arbeidskost zou leiden. Zowel de bezorgdheid om de afzet, als om de kostprijs
brachten aldus een intense zoektocht naar nieuwe arbeidsbesparende technieken
op gang. Het is op deze zoektocht dat de resultaten van de militaire research en
de ruimtevaart-research zich als zeer behulpzame gidsen aanboden. Deze gidsen
betoonden vooral hun waarde van zodra ze erin slaagden de prijs van de
micro-processoren gevoelig te doen dalen.2

2

European Trade Union Institute (ETUI), The Impact of Microelectronics on Employment in
Western Europe in the 1980's, pp. 17 e.v.
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3. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden tot opdrijving van de
arbeidsproduktiviteit, zowel in de landbouw als (vooral) in de industrie en de
diensten3. De nieuwe technologie laat een ‘automatische controle’ toe, zowel
in de produkten (bv. de ‘electronic calculators’) zelf, als in de
produktieprocessen. Zo slaagt ze er op dubbele wijze in arbeidskrachten uit te
sparen: de produktie van het (eind)produkt wordt veel eenvoudiger, vergt dus
minder arbeid; arbeid die bovendien gedeeltelijk kan vervangen worden door
elektronische apparatuur.
Dat het huwelijk tussen micro-elektronika, telecommunicatie en mechanische
behandeling nog niet volledig voltrokken is, blijkt uit de moeilijkheden bij de
input-verwerving en de output-voortbrenging. De door de micro-processoren
(MP) te verwerken informatie moest eerst vertaald opdat ze voor de MP
‘begrijpbaar’ zou zijn. De sensortechnieken (technieken gericht op de omzetting
van fysische fenomenen in elektronische inputpulsen) en de telecommunicatie
zijn nog onvoldoende ontwikkeld om dit vertalingsprobleem ‘altijd en overal’
te kunnen oplossen. Ook het omzetten van de MP-output in gesproken of
geschreven menselijke taal (bv. in financiewezen, post, administraties allerlei)
of in mechanische handelingen (door middel van actuatoren) stelt nog zware
operationaliseringsproblemen. Micro-economisch leiden deze problemen vaak
tot vertraagde invoering van de nieuwe technologie in heel wat ondernemingen;
in andere ondernemingen betekenen ze vaak de noodzaak tot een tamelijk lange
‘inrijperiode’. Macro-economisch betekenen deze moeilijkheden uitstel van
effecten: de volle impact van de nieuwe technologie op produktie en
tewerkstelling zal pas tegen het midden van de jaren tachtig maatschappelijk
volledig tastbaar zijn.
4. Het arbeidsbesparend effect van de nieuwe technologie is niet neutraal in termen
van verschuivingen in de kwaliteit van de arbeid4.
In de industrie leidt haar invoering tot het wegvallen van heel wat geschoolde
jobs zoals lassers, draaiers, freezers, enz. Bovendien bestaan de volgens de
nieuwe technologie voortgebrachte produkten vaak uit ‘wegwerponderdelen’
of zijn ze gewoon ‘wegwerpprodukten’, zodat ook minder (geschoold) personeel
voor de reparatie van defecte produkten nodig is. De toepassingen van de nieuwe
technologie in de industrie vergt wel de tewerkstelling van een grote groep
semi-onge-

3
4

Zie ETUI, op. cit.
Zie ETUI, op. cit., hfst. 5.
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schoolde arbeidskrachten voor het ‘aan- en afzetten van’, het toezicht op en het
elementaire onderhoud van de (semi)automatische apparatuur, maar ook van
een grote groep soft-ware specialisten en systeem-analysten. Zodoende leidt de
invoering van de nieuwe technologie tot een polarisatie in de industriële
tewerkstellingsstructuur: van de ene kant veel semi-ongeschoolden voor toezicht
en schoonmaak, van de andere kant veel supergeschoolden voor het ontwerpen
en uitwerken van de bedrijfseigen produktie-, controle- en informatiesystemen.
In de tertiaire sfeer bewerkstelligt de nieuwe technologie een analoge polarisatie
in de tewerkstellingspatronen. Ook hier worden veel geschoolden in groten
getale overbodig: typistes, boekhouders, loketbeambten, enz. Dat zal nog meer
het geval zijn naarmate de micro-elektronika en de informatica elkaar nog beter
vinden, d.i. wanneer ‘la télématique’ zover gevorderd zal zijn dat 's mensens
handen en brein als ‘go between’ tussen informatie uit de werkelijkheid en
informatie begrijpbaar voor de MPs volledig overbodig zullen worden. Ook in
deze sfeer zal steeds meer een beroep op software en systems-analysis
specialisten gedaan moeten worden.
5. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden om de kost van de kapitaalgoederen
te doen dalen. Hoewel de onderzoeks- en ontwikkelingskosten zeer hoog zijn,
is de kostprijs van de geïntegreerde circuits zeer laag en daalt ze voortdurend,
terwijl de verwerkingstijd steeds afneemt. Deze kostprijsdaling moedigt de
vervanging van arbeid door kapitaal aan, zelfs wanneer de kost van de arbeid
(= loonkost) stagneert.
6. De toegangsmogelijkheden tot de nieuwe technologie zijn zeer sterk uiteenlopend
voor de verschillende concurrenten. Grotere toegang hebben die financiële
groepen en ondernemingen die zelf hun Research & Development op de
know-how vereist voor die innovaties hebben kunnen toespitsen: zij die sterk
betrokken waren bij ruimtevaartonderzoek en bij militair onderzoek en die zo
op overvloedige overheidssteun hebben kunnen rekenen; of zij die over
voldoende financiële kracht beschikken om de door anderen ontwikkelde
technologie aan te schaffen5.
Dit onderscheid in toegangsmogelijkheden tot arbeidsbesparende
produktiemethodes verklaart onder andere ‘waarom de lonen te hoog zijn’

5

Zie C.I.S. Report: The New Technology, p. 13 e.v.
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bij concurrenten die slechts een beperkte toegang hebben tot de nieuwe
technologie. Immers, van zodra één concurrent (= ‘technology leader’) over
mogelijkheden beschikt om ‘zijn’ arbeidsproduktiviteit sterk op te voeren en
dat ook doet, terwijl zijn concurrenten dat niet of maar half zo goed kunnen
doen, zal de loonkost bij deze concurrenten te hoog worden. Kunnen deze
concurrenten de ‘technology leader’ steeds slechter volgen dan zal hun loonkost
steeds zwaarder doorwegen, zullen hun klachten over ‘te hoge looneisen’ zich
in crescendo ontwikkelen. Uiteindelijk zullen ze - ook wanneer ze beperkte
loonmatiging doorvoeren - uitgerangeerd raken; enkel de ‘technology leader(s)’
en zijn (hun) onmiddellijke ‘volgers’ zullen zich handhaven. Gegeven een
gematigd groeiregime, zal het werkloosheidseffect zich navenant doen gelden.

Zoals opgemerkt bij de aanhef van dit artikel zal enkel een ‘sterke’ vraagstijging de
produktie op een volledig tewerkstellingspeil kunnen terugvoeren. Zo voorspelt het
Britse National Institute for Social and Economic Research dat het Britse Bruto
Nationaal Produkt gedurende de vijf volgende jaren met 5% per jaar zal moeten
groeien wil Groot-Brittannië volledige tewerkstelling bereiken6. Deze groeivoet
impliceert bovendien een jaarlijkse groei van de produktie in de verwerkende industrie
en van de export met respectievelijk 8,5 en 16%.
De Europese Commissie komt voor de EEG tot gelijkaardige schattingen: gegeven
de verwachte produktiviteitsstijging en de aangroei in het arbeidsaanbod, is tijdens
de jaren '80 een jaarlijkse groei van het Bruto Binnenlands Produkt met 5% per jaar
noodzakelijk, alleen maar om het bijkomend arbeidsaanbod te kunnen opslorpen
(m.a.w.: alleen maar om de werkloosheid constant te houden)7.
Nu behoort een 5% stijging van het Nationaal Produkt tot de vette jaren in het
verleden. Het is een cijfer dat geenszins verwijst naar een historisch gemiddelde dat
gemakkelijk haalbaar zou zijn. Eerlijker nog: de informatie waarover we nu
beschikken laat ons weten dat een dergelijk groeiritme in de nabije toekomst volstrekt
onhaalbaar is8.
In een aantal economenmiddens wordt wel verwezen naar de mogelijkheden van
vraagcreatie in de Derde Wereld (DW): een soort Marshallplan

6
7
8

Zie C.I.S. Report, p. 25.
Zie ETUI, op.cit., p. 106.
Zie bijvoorbeeld O.E.C.D., Economic Surveys ‘Belgium Luxembourg’, p. 46, waar sprake is
van een groeivoet van 2,5% in 1980.
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voor de Derde Wereld? Zo'n internationaal economisch manna zou zich dan kunnen
ontpoppen als de motor van een nieuwe bloeitijd: de Westerse uitvoer naar de DW
zou sterk stijgen waardoor de produktie in de Eerste Wereld wellicht opnieuw met
volledige tewerkstelling verzoend zou kunnen worden. Dit geïnternationaliseerd
Keynesianisme zou de groeimachine aldus zijn zelfvertrouwen doen terugvinden.
Echter: in hoeverre kunnen we deze groeimachine au sérieux nemen? En welke
sociale en politieke offers vraagt ze?

Een vicieuze groeimachine
De concurrentiedynamiek binnen een kapitalistische economie kan in grote mate
verklaard worden vanuit het binnen het kapitalisme noodzakelijke streven van
ondernemers naar een behoud of een uitbreiding van hun deel in de economische
opbrengsttaart. Het is daarbij belangrijk ‘mee te zijn’ met de concurrenten of ze voor
te zijn, bijvoorbeeld door een nieuw produkt op de markt te brengen of door een
nieuwe kostenbesparende produktiemethode in te voeren. Het is daarbij even
belangrijk in te zien dat het de innoverende ondernemers zijn die de grootste kans
op een groter deel van de groter wordende koek hebben, zoals het veelal enkel de
beste koekjesbakkers zijn die van hun koekjes voldoende veel overhouden om tot
innovatie te kunnen overgaan. De kunst van het koekjesbakken bestaat er aldus in
zoveel mogelijk koekjes verkocht te krijgen, na ze zo goedkoop mogelijk
geproduceerd te hebben.
Binnen de kapitalistische concurrentiedynamiek ontpopt de koekjesbakker zich
als een egoïstisch bakmonstertje. Want is hij niet egoïstisch, dan zullen anderen het
wel in zijn plaats zijn; zullen andere bakmonsters er wel voor zorgen ‘op
arbeidskrachten te besparen’, meer ‘chemie’ in hun koekjes te verwerken, er globaal
dus meer aan over te houden. En naarmate ze er meer aan overhouden zullen ze beter
in staat zijn er straks nog meer aan over te houden.
Maatschappelijk uit deze primitieve - niettemin de hedendaagse realiteit
beheersende - concurrentiedynamiek zich in stijgende arbeidsproduktiviteit,
toenemende socialisering van de kost van het kapitaal9, stijgende

9

‘Socialisering van een kost’ = kost door de gemeenschap laten dragen, d.i. door de overheid
doen betalen.
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produktie en stijgende tewerkstelling in de mate dat de stijging van de
arbeidsproduktiviteit de stijging van de produktie niet kan volgen. Is dit wel het
geval, stijgt de arbeidsproduktiviteit sneller dan de produktie, of toch nog te snel om
de groeiende actieve bevolking op te slorpen, dan neemt de werkloosheid toe; wordt
met andere woorden, naarmate de overheid meer werkloosheidssteun moet uitkeren,
de kost van de arbeid steeds meer gesocialiseerd.
In die omstandigheden wordt het duidelijk dat de ‘macro-economische’
tewerkstellingsobjectieven in wezen strijdig zijn met de ‘micro-economische’
opbrengstdoelstellingen. Geen enkele onderneming heeft als doelstelling
‘tewerkstelling te verschaffen’; zo heeft ook het geheel van ondernemingen in een
economie geen tewerkstellingsdoeleinden. Hun objectieven slaan op produktie, afzet
en winst. Tewerkstelling ‘verzekeren’ ze enkel in de mate tewerkstelling, gegeven
hun financiële mogelijkheden en de stand en de kostprijs van de technologie,
noodzakelijk is om de produktie te verzekeren. Naarmate de mogelijkheden tot ‘meer
en goedkopere produktie met minder arbeidskrachten’ toenemen en naarmate de kost
van het kapitaal en de arbeid meer en meer gesocialiseerd kan worden, zullen de
ondernemingen dan ook minder ‘tewerkstelling verschaffen’.
Temeer daar, naarmate de socialisering van de kost van de produktiefactoren zich
doorzet, de betekenis van de individuele arbeidskracht als verwerver van koopkracht
en bijgevolg als potentiële vrager naar eindprodukten, afneemt. De overheid gaat
immers meer en meer de rol van ‘vrager’ van de individuele tewerkgestelde
arbeidskracht-consument overnemen, via haar consumptie- en investeringsvraag en
haar verschaffing van ‘vervangingsinkomen’ zowel aan ondernemingen
(kapitaalkost-subsidies) als aan arbeidskrachten (in de eerste plaats werklozen). Aldus
wordt vanuit ondernemersstandpunt in een kapitalistische economie als de Belgische
tewerkstelling steeds minder noodzakelijk, noch om de produktie, noch om de afzet
te verzekeren.
De macro-economische consequenties van het micro-gedrag zijn zowel meetbaar
in termen van groeiende werkloosheid als in termen van een verslechtering van de
toestand van de openbare financiën (via de verregaande socialisering van de kost
van arbeid en kapitaal). Enkel een zeer sterke economische groei kan deze
consequenties afwenden. Doch zoals we reeds vaststelden behoort een dergelijke
groei tot het ‘land der dromen’.
Bovendien behoort ze tot het land van ‘nare’ dromen. En wel om hoofdzakelijk
twee redenen.
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1. De na-oorlogse economische geschiedenis van België leert ons dat versnelde
groei leidt tot versnelde produktiviteitsstijgingen. Dit is niet zo verwonderlijk:
naarmate het surplus sneller stijgt, groeien de mogelijkheden om te investeren
in (1) Research and Development gericht op produktiviteitsopdrijving; (2) en,
daaruit resulterend, machines die arbeidsbesparing mogelijk maken. Zodoende
wordt de vicieuze cirkel ‘produktiviteit-groei-tewerkstelling’ steeds meer vicieus
(vicious): ‘we’ moeten sneller groeien om de produktiviteitsstijgingen in termen
van tewerkstelling te kunnen kompenseren; doch naarmate ‘we’ sneller groeien
zal de produktiviteitsstijging zich nog helser aanbieden, waardoor het
noodzakelijk wordt nog sneller te groeien, enz.
2. De nare gevolgen van een helse groei voor de mogelijkheden en de kwaliteit
van het bestaan zijn herhaaldelijk, soms tot vervelens toe, in allerlei rapporten
beschreven. Ze gaan van uitputting van de natuurlijke levensbronnen, via
verloedering van het leefmilieu tot taylorisering van de arbeidsomstandigheden
en psychische vervreemding van grote groepen mensen in deze zich steeds
verder compartimentaliserende maatschappij.

Besluit
Om deze twee redenen blijkt het mij duidelijk dat sterke groei ter overbrugging van
de tegenstelling ‘micro’-‘macro’ op korte termijn niet haalbaar, maar vooral niet
wenselijk is. Daarom moet gezocht naar middelen om de
macro-tewerkstellingsobjectieven niet langer afhankelijk te laten zijn van de
micro-produktiviteit- en concurrentie-dynamiek. Daartoe kunnen twee wegen, liefst
samen, bewandeld: (1) de onttrekking van een gedeelte van de tewerkstelling aan de
concurrentiedynamiek (bv. door het macro-beleid te gaan afstemmen op een opdrijving
van de tewerkstelling onder de betalingsbalans- en de overheidsbudgetrestrictie); (2)
de beperking van de concurrentiedynamiek (bv. via de uitbouw van een echte
syndicale samenwerking op wereldvlak).
Hoe en waarom deze beide wegen te bewandelen zal ik in een volgende bijdrage
toelichten. Ik zal daarbij uitgaan van de begrippen ‘micro (versus) macro efficiency’
en van de vaststelling dat de ‘macro-disefficiency’ (bv. het falen van de
overheidsfinanciën) vaak en in belangrijke mate het gevolg is van het zogenaamd
micro-efficient handelen.
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De ‘Gefrustreerden’ van Claire Bretecher
R. Bouckaert-Ghesquiere
Sinds het weekblad Knack in januari 1978 startte met de publikatie van De
gefrustreerden, verwierf de Franse tekenares Claire Bretecher ook in Vlaanderen
bekendheid bij een ruimer publiek dan de traditionele stripfans. Wekelijks
worden haar strips door een vrij groot aantal abonnees gretig ingekeken en de
snelle publikatie van de albums kan als een symptoom van populariteit
geïnterpreteerd worden.
Claire Bretecher begon haar carrière als tekenares evenwel veel vroeger.
Reeds in 1963/64 debuteerde ze in L'Os à la Moelle met ‘Le facteur Rhesus’, een
reeks tekeningen bij een tekst van Goscinny. Spirou, de Franse tegenhanger van
Robbedoes publiceerde in de jaren zestig met tussenpozen een aantal strips van
haar waaronder ‘Les Navets dans le cosmos’ en ‘Les Gnangnan’, een reeks
waarin kinderen de hoofdrol hebben en die erg verwant is met A. Schulz' Peanuts.
‘Cellulite’, een strip die zich afspeelt in de Middeleeuwen met een manzieke
feministe avant la lettre als hoofdfiguur, verscheen in afleveringen in Pilote.
Toch kwam de grote doorbraak van Claire Bretecher pas in 1973 met ‘Les
Frustrés’, een reeks die sinds september 1973 in Le Nouvel Observateur loopt.
De strips werden tot nog toe gebundeld in een 4-tal albums (waarvan 2 vertaald).
In Vlaanderen verschijnt de serie onder de titel ‘De Gefrustreerden’, in
Nederland als ‘De frustraten’ in Gummi. Nu kregen ze ook een plaats in het NRC
Handelsblad en De Nieuwe Revue.
Het is de bedoeling in dit artikel in te gaan op de eigen kenmerken van
Bretechers stripwereld. Na een korte historische situering, bekijken we technische
en vormelijke kenmerken. Daarna blijven we stilstaan bij de thema's en motieven
die typisch zijn voor het werk van Bretecher. Tenslotte zullen we trachten vat
te krijgen op het fenomeen humor. Waarom kennen deze strips een groot succes?
Onze analyse steunt vooral op drie reeksen: De gefrustreerden, Le cordon infernal
(vert. De verdomde band) dat qua thematiek nauw aansluit b deze reeks, Cellulite
en Les Gnangan.
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Historische situering
Het werk van Claire Bretecher kadert in de heropbloei van de stripproduktie der jaren
zestig. Na de felle anti-comic campagne van de jaren vijftig die resulteerde in de
CMAA-code (Comic Magazine Association of America) en in de Dell Code voelden
vele stripauteurs zich van hun vrijheid beroofd. De opkomst van superhelden
(Superman, Batman, Captain America) in de jaren veertig en het invoeren van
SF-reeksen (Buck Rogers, Flash Gordon) had het aandeel van horror een geweld in
de strips sterk verhoogd, wat in sommige gevallen tot echte excessen leidde. In 1954
klaagt Frederik Wertham in Seduction of the Innocent misdaad, wreedheid en seksuele
perversiteit in de stripverhalen aan. Hij meent dat deze factoren aan de basis liggen
van de ontwrichting en de misdadigheid van de Amerikaanse jongeren. De code van
de CMAA gaf duidelijke aanwijzingen voor wat het gebruik van geweld, seks en
horror betrof, maar schreef ook richtlijnen voor i.v.m. taal. Zo eiste men een positief
gericht realisme: ‘Females shall be drawn reallistically without exaggeration of any
physical qualities’ luidt de tekst. Ook mag men b.v. niet langer echtscheiding
aanprijzen door een positieve voorstelling en aanrandingen of verleidingen mogen
niet gesuggereerd worden. In het taalgebruik diende men voortaan alle slang en
vulgariteit te vermijden.
De code werd als een succes beschouwd omdat ze tegemoetkwam aan de eisen
van de verontruste ouders en leraars en ook omdat ze een aantal minderwaardige
werken uit de produktie verwijderde. Anderzijds echter werkte ze remmend op de
stripproduktie (b.v. stereotypie). Het zou tot de jaren zestig duren vooraleer er een
duidelijke heropleving tot stand kwam, met als nieuwigheid het succes van de
intellectuele strips zoals b.v. de Peanuts (Schulz) en de meer erotische strips zoals
Barbarella (J.-Cl. Forest) en Jodelle (G. Peelaert), die verklaard kunnen worden
vanuit een algemene liberalisering van het geestesleven. In de jaren zeventig zou
deze trend zich doorzetten, vooral in de Undergroundstrips die hun succes putten uit
verdere taboedoorbreking (b.v. Crumb, Gottlib). Tegen deze achtergrond moet men
het werk van Claire Bretecher situeren. Haar strips hebben een duidelijk intellectueel
karakter wat o.m. blijkt uit de onderwerpskeuze en uit de dominantie van de tekst,
terwijl de taboedoorbreking inspeelt op de verschuivingen in het denkklimaat sinds
de jaren zestig. Claire Bretecher staat met haar werk niet alleen. Voor een juiste
evaluering dient men haar oeuvre te plaatsen naast dat van een aantal aanverwante
stripauteurs zoals b.v. Wolinski, Reiser, Kamagurka.
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Technische en vormelijke kenmerken
Claire Bretecher heeft als tekenares een eigen persoonlijke stijl die je kan
karakteriseren als een gestileerd realisme dat bij voorkeur het lelijke accentueert.
Haar werk vertoont hierdoor verwantschap met cartoons en karikaturen.
Hoewel er in haar werk meestal geen continuïteit is wat de personages betreft
herken je als kijklezer vrij vlug de figuren die tot haar wereld behoren. Deze stilering
zal van belang blijken voor de humor. De hand van Bretecher herschept het individu
als het ware tot een type, wat hem meteen tot prooi maakt van de lach. Wat Gouhier
schrijft voor het theater geldt ook voor de strip: ‘Un personnage devient comique à
mesure qu'il est vidé de la biographie qui fait de lui cette personne unique; de l'être
réalisé dans une histoire qui se réalisera une fois se détache un type; la sympathie
qui nous attache à la personne historique disparaissant avec elle, le comique peut
naître’1. Stereotiepe kenmerken van Bretechers ‘Gefrustreerden’ zijn de zware neus,
de mond die dikwijls haast verdwijnt, de grote uitpuilende ogen, het piekhaar. De
handen en de voeten worden opvallend groot getekend, waardoor de personages een
wat lompe indruk maken. De vrouwen krijgen bovendien zware borsten en heupen
en soms ook tuitende lippen. Cellulite en Les Gnangnan verschillen wel enigszins
van deze voorstelling: in de eerste reeks valt er een zekere hoekigheid in de vormen
op, terwijl in Les Gnangnan de ronde vormen domineren, ook in het schriftbeeld.
Een voorbeeld van de ‘hoekige’ stijl is de strip uit De gefrustreerden: het kleine
mormel weet drommels goed waarom het zo lief was voor de oude dame.

1

H. Gouhier, Le théâtre et l'existence, Paris, 1963, p. 139.
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De stilering blijkt verder uit het bijzonder sobere decor. Terwijl de ruimte in sommige
strips duidelijk herkenbaar is, wordt ze in het werk van Bretecher tot een vage
achtergrond herleid. De binnenruimte wordt opgeroepen door enkele perspectieflijnen
of door de steeds terugkerende attributen zoals de zitbank, de tafel, het bed; enkele
auto's op de achtergrond suggereren een straatbeeld. Dikwijls ontbreekt ook elke
vorm van decor. De personages figureren dan als toneelspelers op een lege scene.
Toch doet dit niets af aan de charme van Bretechers strips. De concentratie van de
lezer wordt alleen sterker toegespitst op de gedachten en gevoelens van de personages.
Door het wegvallen van de concrete situering worden de figuren verder ontdaan van
realiteitswaarde en teruggedrongen in de quasi-wereld van de strip.
In de meeste strips van Bretecher domineert de paradigmatische as, het narratieve
element is ondergeschikt. Elke aflevering vormt a.h.w. een op zichzelf bestaand
gesloten geheel. In Cellulite en in Die verdomde band krijgen we wel grotere
eenheden. Ook Chandelle (opgenomen in Les Frustrés III) bestaat uit meerdere
afleveringen. Gewoonlijk beslaat een aflevering een volle bladzijde in een weekblad,
die in een aantal gelijke vakjes, meestal 12 of 8 verdeeld wordt (soms ook 9 of 11).
De omkadering wordt in de strips van Bretecher met de vrije hand getekend. Elke
aflevering krijgt een sprekende titel zoals

De tekenares is hier dikwijls erg vindingrijk, om taalcode en iconografische code tot
een harmonisch geheel te verwerken. In De gefrustreerden en in Die verdomde band
ontbreken de klassieke spreekballonnetjes. De tekst is vloeiend geschreven en wordt
aan de kant van het sprekende personage geplaatst dat je kan herkennen aan de open
mond.
Les Gnangnan en Cellulite hebben wel stripballonnetjes, waarschijnlijk omdat ze
voor een jonger publiek bestemd zijn. Wel zijn de ballonnetjes in Cellulite rechthoeken
geworden, wat het eigen karakter van de reeks nog eens benadrukt. Opvallend is ook
het groot aandeel van de tekst in de strips van Bretecher, vooral wanneer ze discussies
weergeeft. Het beeld daarentegen is in vele gevallen erg statisch. Soms kan je
nauwelijks van enige verschuiving in het plan2 spreken. Dikwijls zal ze alleen zachtjes
inzoemen om dan naar het oorspronkelijk plan terug te keren. Een andere constante
in de techniek zijn de tekstloze prentjes, die dikwijls voor de

2

Term uit de filmtheorie die ook i.v.m. strips gebruikt wordt.
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finale pointe ingeschakeld worden. Op die manier verhoogt de tekenares de spanning
die dan in het laatste plaatje verbroken wordt.
De zwaarwichtige uitspraak in het volgende voorbeeld uit Les Gnangnan ontleent
haar ironisch karakter aan de vele tekstloze plaatjes die eraan voorafgaan.

Inhoudelijke kenmerken
De stripwereld van Claire Bretecher wordt zowel door mannen, door vrouwen als
door kinderen bevolkt. Toch voeren meestal de volwassenen - Les Gnangnan
uitgezonderd - het hoge woord. Veel van de charme die van deze strips uitgaat steunt
op het aloude procédé van de herkenning. Sinds de Oudheid lachen mensen met
hoorndragers, fysieke gebreken, scatologische grappen en grollen. Elke tijd heeft
zijn eigen manier om aan dit oerverlangen gestalte te geven. In de twintigste eeuw
zullen naast het blijspel, vooral moppen, cartoons en strips de mensheid een
lachspiegel voorhouden.
Soms zijn de geschetste situaties van alle tijden, zo b.v. de sjagrijnige discussie
van een echtpaar dat zijn avondmaal vergalt door elkaar van humeurigheid te
beschuldigen, de mannelijke superioriteit, het minderwaardigheidscomplex van de
vrouwen, de ijdelheid, de vernietigende macht van het geld, de discrepantie tussen
ideaal en werkelijkheid.
Pittig wordt het wanneer de situatie door de lezer herkend wordt als typisch voor
onze tijd. Dit is bij Bretecher heel vaak het geval. In ‘Snipperen en plakken’ (Gummi,
4,62) alludeert ze op het profiteren van de sociale voorzieningen, ‘Het blad voor hem
en haar’ (Gummi, 4,59) en ‘Het neurotische kind’ (II, 37) verwijzen naar de
psychologisering van ons denken, een proces dat niet steeds bevrijdend werkt.
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Bretecher speelt graag in op de actualiteit. De hete hangijzers die de intellectuele
discussies bij de jongeren beheersen komen in haar strips aan bod. Zo is er b.v. de
campagne tegen het roken, de protestacties tegen de kerncentrales, de stereotiepe
discussies over culturele consumptie, de leugen van de vakantiegenoegens, de
alternatieve vormen van samenwonen, de bevrijdende boodschap van het feminisme.
Soms wordt de herkenning van een bepaalde mentaliteit vastgeknoopt aan het gebruik
van een bepaalde naam. De linkse sympathieën worden opgeroepen in de vreugdedans
om de dood van Franco, het snobisme i.v.m. lectuur wordt geconcretiseerd in de
namen van Illich en Lacan.
Wie op herkenning aanstuurt oogst ook steeds bijval door het gebruik van een
bepaald jargon, het aanwenden van familiaire uitdrukkingen of van gebruikelijke
stereotiepen.
Een laatste vorm van herkenning tenslotte krijgen we wanneer de auteur alludeert
op bestaande literaire teksten. Hier raken we in het grensgebied van de parodie.
[Naast enkele verwijzingen naar stripauteurs zoals b.v. in ‘Ode aan Kuifje’ (II, 17)
en ‘Citizen Luke’ (II, 19).] Zo vonden we een meesterlijke vorm van tekstverwerking
in Les Gnangnan, waar ze een oude grijsaard een bekend gedicht van Ronsard laat
opzeggen. De expressie van de aangesproken jonge dame illustreert op een sprekende
wijze de hele receptieproblematiek i.v.m. oude literatuur.
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Naast de herkenning vormt de taboedoorbreking een tweede attraktief kenmerk van
Bretechers stripwereld. We kunnen van taboedoorbreking spreken telkens bepaalde
waarden die door de maatschappij of door een groep binnen die maatschappij als
onschendbaar ervaren worden, door de strip in vraag gesteld worden.
Taboedoorbreking heeft normaliter een komisch effect omdat door het losgooien van
onderdrukte aandriften een deel energie vrijkomt.
In alle culturen vormt de seksualiteit een belangrijk taboegebied, omdat ze steeds
aan bepaalde normen onderworpen wordt. Bretecher tekent niet alleen bloot, ze laat
de strippersonages er ook duchtig op los vrijen (in haar eigen jargon ‘elkaar
bespringen’) zoals in ‘Le pense-baise’ (III, 26), Dies Irae (II, 29), enz. Een andere
keer luchten ze hun hart op en krijgt de lezer als een soort voyeur toegang tot hun
meest intieme problemen. Voorbeelden hiervan zijn o.m. ‘Gids der hartstocht’ (II,
35), ‘Truusje en de mannen’ (II, 33), ‘Nieuwe sprookjes’ (III, 36). In de discussies
komen onderwerpen als abortus en prostitutie openlijk ter sprake. Ook het alluderen
op seksuele functies in denigrerende uitlatingen of vergelijkingen zal door sommigen
als komisch ervaren worden. In ‘Fantasia’ (II, 26) hebben de strippersonages het
over ‘opgefokte kloothommels’ en over ‘phallocraten’, een term die wel eens vaker
gebruikt wordt.
In ‘Raoul zit er mee’ (Die verdomde band) wordt het probleem van de voorlichting
behandeld. De kleine jongen Raoul krijgt wel antwoord op zijn vragen, maar het
eigenlijke probleem dat hem kwelt wordt door de volwassenen handig ontweken.
Hij moet het geheim zelf ontraadselen. Het verhullende spreken van de volwassenen
contrasteert sterk met de scherpe visualisering van de oningewijde kleine jongen.
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De religie, een ander taboegebied, komt bij Bretecher niet zo vaak ter sprake. In haar
interview met Johan Anthierens zegt de auteur dat de kerk omwille van haar muziek
veel zal vergeven worden. In De gefrustreerden komen de geestelijken slechts af en
toe om het hoekje kijken. Meestal krijgen we dan een erg stereotiep beeld. De oom
bisschop luistert met ontzetting naar de ontluisterende vraag van de kleine Raoul. In
‘Die verdomde band’ knipt de priester bij het huwelijk symbolisch de navelstreng
door die de jongeren aan hun familie bindt.
De iconografische tekens die zijn preek weergeven spreken voor zichzelf: een
hangslot, een rij konijntjes, twee verstrengelde harten en twee aaneen geketende
grafzerken. In ‘Famille chrétienne’ krijgen wij een duidelijke karikatuur van de kerk,
vooral dan van de verhoudingen tussen de verschillende groepen binnen hetzelfde
instituut. De oude Latijn-sprekende pastoor in soutane wijst hooghartig de
progressieve seminarist af die hem in een welwillende gebaar een Asterix-album
(Latijnse versie) aanbiedt. Wanneer de moeder van de seminarist en tevens
huishoudster van de pastoor, in de discussie betrokken raakt, verraadt ze ongewild
dat de pastoor de vader is van de jongen. De klap op de vuurpijl is de aankondiging
van de dochter dat zij priester wil worden: met de vertwijfelde uitroep ‘In Gallia
Ecclesia magna est crisis’ eindigt het verhaal.
Ook de heiligen worden van hun piedestal gehaald: in ‘Het veelbewogen leven
van Jehanne d'Arc’ (Die verdomde band) herschrijft Bretecher de legende van de
Franse heldin. Jehanne, door een oorontsteking gekweld, hoort de ‘stemmen’ niet,
ondanks de verwoede kreten van de drie heiligen. Ze heeft haar kans gemist en wordt
een brave huisvrouw. Wanneer men de hemelse gezanten, vermoeid van het
schreeuwen, ziet nakeuvelen over de aardse geneugte van het ...plassen, zitten we
meteen in een ander taboedomein, nl. het scatologische. In een postscriptum bij het
verhaal komt een schaap, getroffen door de oproep van de heiligen, zich aanmelden
om Orleans te bevrijden. Vanzelfsprekend lokte deze satirische strip - evenals de
daarmee vergelijkbare reeks ‘La vie passionnée de Thérèse d'Avila’ - in Frankrijk
heel wat verontwaardigde reacties uit.
Conventietaboes vinden wij bij Bretecher vooral in verband met de opvoeding.
De ouders zijn in haar strips vaak de slaven van hun kinderen die hen als kleine
tirannen domineren. In ‘Sensatieverhaal’ (II, 38-9) stapt de kleine held, die door de
juffrouw op school geslagen werd omdat hij haar treiterde, glunderend naar huis,
terwijl de lerares zichzelf een monster voelt en aan een zenuwinzinking ten prooi
valt. Schuldgevoelens bij de volwassenen die nochtans erg verdraagzaam en laks
optreden zijn schering en inslag. Andere conventietaboes houden verband met het
gezin en
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de familierelaties, die systematisch als negatief en knellend afgeschilderd worden.
In ‘Die verdomde band’ visualiseert Bretecher dit motief. Vooral de (schoon)moeder
blijft als een star geweten het leven van de volgende generatie kwellen. Als we
Bretecher mogen geloven worden huwelijken gesloten, kinderen verwekt en gedoopt,
allèèn om moeders plezier te doen. Nog andere conventietaboes zijn ziekte en dood.
Samenvattend kunnen we stellen dat de stripwereld van Claire Bretecher voor de
volwassen lezer als herkenbaar overkomt. De geschetste situaties lijken vrij vertrouwd.
Er is een voorkeur voor problemen die in de belangstelling staan en waar het publiek
gevoelig voor is. Bretecher zal die hete hangijzers vaak via discussie en gesprek in
haar strips laten aan bod komen. Op die manier kan ze in het gebruikelijke jargon
een ander herkenningspunt verwerken en ironiseren. Omwille van de voorkeur voor
die domeinen die lange tijd uit de stripwereld geweerd werden kunnen we wel van
taboedoorbreking gewagen. Bretecher heeft het graag over sex, ze houdt van
scatologische en andere krachttermen en ze wil afrekenen met sommige heilige
huisjes zoals b.v. het lieve kind en de zorgzame moeder. Wanneer de kerk en religie
aan bod komen is het geschetste beeld weinig flaterend.

Technische knepen
De factoren die we tot nog toe benadrukt hebben bij de beschrijving van de
stripwereld, herkenning en taboedoorbreking, zijn twee procédés die verband houden
met de relatie fiktionele wereld/werkelijkheid. Bretecher houdt de lezer een
lachspiegel voor waarin hij zichzelf, zijn omgeving en de waarden die er leven
gedeeltelijk herkent en kritisch ondervraagt. De onderwerpen die ze kiest zijn op
zichzelf niet bepaald komisch. Ze zouden evengoed op een neutrale, ernstige of zelfs
tragische wijze uitgewerkt kunnen worden. Het komische effect dat Bretecher bereikt
houdt vooral verband met de subtiele manier waarop ze bij het componeren en
uitwerken van de strips te werk gaat. De belangrijkste immanente procédés zijn:
mechanisering en overdrijving, contrast en indirecte bevestiging. Bij de vormelijke
kenmerken van Bretechers strips wezen we reeds op het stereotiepe uiterlijk van de
personages dat hen van hun individualiteit berooft en tot slachtoffer maakt van onze
spottende lach. Het overbeklemtonen van bepaalde lichaamsdelen en het steeds
herhalen van dezelfde uitdrukkingen en gebaren herschept de personages tot
mechanische poppen; de lezer kan hun reacties voorspellen en heeft hierdoor een
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zekere superioriteit. Het procédé van de overdrijving sluit hierbij enigszins aan. In
dit geval ontwikkelt de auteur doorheen een aantal vergelijkbare situaties een
duidelijke climax. In ‘Ik voed mijn kind op’ (Gummi, 1,58) krijgt de kleine Baptiste
zijn moeder na een aantal toegevingen zover dat ze voor hem haar broek uitdoet.
Soms creëert Bretecher via overdrijving een vertekende wereld die naar het absurde
ruikt. De logische consequenties van een levenshouding worden dan zover
doorgetrokken tot ze waanzinnig lijken. Ook de visualisering kan het absurde karakter
extra benadrukken, zoals in het volgende voorbeeld, waar een vrouwelijk personage
in een damesblad de doktersrubriek bestudeert. Hoewel de endocrinoloog verzekert
dat elke vrouw volmaakte borsten kan hebben wat hun basisvorm ook moge zijn, en
er zijn heel wat mogelijkheden (!), toch vindt ze geen oplossing voor haar probleem.

Contrast vinden we in de strips van Bretecher op verschillende niveaus terug. Klassiek
is b.v. de tegenstelling tussen de titel en de strip zelf. Omdat je de titel kan
interpreteren als een auctoriaal gegeven lijkt het wel alsof Bretecher door deze
ingebouwde tegenstelling aanwijzingen heeft i.v.m. de interpretatie. Ze maakt de
lezer gevoelig voor de discrepantie tussen uiterlijke schijn en diepere werkelijkheid.
In ‘Een eenvoudig man’ (Gummi, 3,62) staat de blaséstijl waarmee het personage
zich uitlaat zo sterk in contrast tot zijn ideaal, ‘terug naar de natuur’, dat hij dit a.h.w.
ondergraaft. In ‘Help’ (II, 25) drijft de goedbedoelde hulp van de gasten de
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gastvrouw tot wanhoop. ‘De heren der schepping’ (II, 24) blijken ondermijnd door
stress en verslaafdheid aan koffie en kalmeermiddeltjes. In ‘De roep der soort’ (II,
21) wordt het spontaan verlangen naar nakomelingen zoals de titel het suggereert
vertroebeld door angst en discussies.
Op een tweede niveau krijgen we een tegenstelling tussen de tekening en de tekst.
Hoe meer gepraat, hoe minder beweging. De passiviteit van de personages,
geconcretiseerd in de statische tekening, relativeert vaak hun hoogdravende en grootse
plannen. Dikwijls ook krijgen we in de strip zelf een plotse wending, die een soort
anti-climax veroorzaakt: er ontstaat dan een schrille tegenstelling tussen de pointe
en de rest van de strip. Zo krijgen de edele bedoelingen van de moeder die haar
kleintjes in een betoging tegen kerncentrales wil laten opstappen, plots een andere
betekenis wanneer blijkt dat ze alleen haar jeugdfrustraties ten aanzien van processies
afreageert. Dikwijls ook worden opgebouwde verwachtingen plots afgebroken. Het
blijkt dan dat sterke mannen het toch moeten afleggen tegen de vrouwen, zoals b.v.
in ‘Nevermore’, waar de man na een hoogdravende speech over de harems in Afrika
mag meekijken met zijn vrouw naar een programma over de bewustwording van de
Toeboelen-vrouwen. Vaak is de anti-climax gewoon het gevolg van woordspelingen
of misverstanden. In ‘Lichtzinnigheden’ (II, 53) voelt een vrouw zich schuldig aan
travestietenneigingen wanneer ze een oude jurk voor de spiegel past. In ‘Truusje en
de mannen’ (II, 33) lucht de vrouw haar gemoed met de opmerking ‘dat ze wel nooit
aantrekkelijk zal gevonden worden door een normale vent’ en staat dan stom verbaasd
over de verstoorde reactie van haar bedgenoot.
De tegenstelling tussen principes en feiten kan ook via een ingelast strippersonage
aan het licht komen. Een tegenspeler, een dwarsligger doorprikt de intellectuele
grootspraak of reveleert de onechtheid van het ideaal. In ‘Helden zonder grenzen’
(II, 30) ironiseert de tritagonist de uitspraken van het linkse echtpaar dat uit idealisme
niet naar Spanje trok zolang Franco leefde. In ‘Subcultuur’ (II, 47) verstoort Gerard
het intellectuele klimaat als hij doodleuk zegt dat hij zijn stripalbums meeneemt als
vakantielectuur in plaats van Proust, Zola, Michaux of Lacan. Soms is de tegenstelling
tussen strippersonages nog eenvoudiger maar daarom niet minder sprekend, zoals
bv. in ‘Ik heb een kont als een karrepaard’ (II, 55), waar de dunne dame na langdurig
passen de knellende jeans niet neemt omdat ze zichzelf te dik vindt, terwijl de
ongecomplexeerde dikkerd er zonder blozen eentje koopt.
Van indirecte bevestiging spreekt men wanneer een bepaald ideaal alleen in zijn
negativiteit aan bod komt. Dit negatieve beeld roept onwillekeurig
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de afwezige positieve pool op. Claire Bretecher zal dit procédé vaak gebruiken om
het feminisme en de progressieve linkse intellectuelen op de korrel te nemen. De
voorgestelde vrouwen worden ondanks hun goed uitgebalanceerde doctrine
smoorverliefd, zodat ze zo vlug mogelijk willen trouwen; ze missen elke vorm van
zelfzekerheid wanneer ze een beslissing dienen te nemen en ze bekommeren zich
steevast om hun uiterlijk, een voortdurende bron van complexen, zoals b.v. in
‘Schattebouten’ (II, 43). De indirecte bevestiging is een subtieler procédé omdat de
lezer zelf het onuitgesproken ideaal dient te reconstrueren. Juist deze actieve
leeshouding schept een bepaald leesgenot: het superieure gevoel van iets door te
hebben. In ‘Vervreemding’ (II, 44) kan je uit het gesprek opmaken hoe vervreemd
deze intellectuele wereldreizigers wel zijn van het werk.

Het succes van Bretecher
Omdat de dispariteit tussen willen en kunnen, tussen ideaal en werkelijkheid, tussen
schijn en zijn het hoofdthema vormt van haar werk, bevindt Bretecher zich ergens
in het niemandsland tussen links en rechts. Haar kritiek op bepaalde vooruitstrevende
ideeën (via contrast, indirecte bevestiging en overdrijving), denk maar aan de
anti-autoritaire opvoeding, het feminisme, de intellectuele mooipraterij, enz. laat
verschillende lezersgroepen toe de strip op hun eigen manier, vanuit hun eigen denken leefwereld te interpreteren. Wat voor de progressieve lezer een kritische blik in
eigen boezem betekent en een lachen vanuit de onvolkomenheid van elk menselijk
streven, wordt door de conservatieve lezer een lachen vanuit de superioriteit van het
beter weten. Deze marge van polyinterpretabiliteit die Bretecher respecteert, bezorgt
haar dus een gegarandeerd succes.
Toch zou het enigszins unfair zijn Bretechers succes alleen te verklaren vanuit
een zeker opportunisme. Het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat ze,
doorheen de actualiteit van motieven en discussies, erin slaagt het universele, het
algemeen menselijke te raken.
Volgens L. Feinberg is elke vorm van humor te herleiden tot agressiviteit:
‘Everyone is disturbed by the difference between the ideal person he had hoped to
become and the imperfect person he actually is. Laughter then is a pseudo-aggressive
expression of our pleasure at finding that other people are also imperfect...’3. Steunend
op Feinberg zou men kunnen stellen

3

L. Feinberg, The Secret of Humor, Amsterdam, 1978, p. 57.
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dat de gefrustreerde lezer, die zich nog niet verzoend heeft met zijn eigen tekorten,
in de lectuur van Bretechers strips een uitlaatklep vindt om zijn eigen kleinheid en
de ergernis die de anderen hem bezorgen door hun schijnheiligheid en onmacht, weg
te werken. Het inzicht in de pointe, het spel met de contrasten, verschaft hem een
korte genoegdoening. Maar je kan het ook positiever formuleren. Dan zijn de strips
van Bretecher een impliciet pleidooi voor levensaanvaarding omdat ze er steeds weer
op zinspelen dat we de dingen en de mensen om ons heen met het nodige gevoel
voor relativiteit dienen te accepteren. C. Hoy schreef het als volgt: ‘This is the great
irony of life: that man can envision an ideal of good, can passionately desire to
achieve it, and yet fails to live up to it. The failure can occasion either tears or
laughter: tears in recognition of the fact that this is the way life is’4. Het kijken naar
de gefrustreerden van Bretecher die met hun holle gepraat nog niet doorhebben hoe
ijdel alles wel is, het relativeren van de nodeloze schuldgevoelens van haar onzekere
pessimisten en bange opvoeders, het ontmaskeren van hun valse idealen is voor de
lezer vanuit dit oogpunt een bemoedigende activiteit die zijn zelfvertrouwen en zijn
eigen inzicht alleen maar kan versterken.
Hoe u zelf als lezer tegen het werk van Bretecher aankijkt heeft te maken met uw
eigen verwachtingshorizon. Is het een eerste kennismaking met de nieuwe stripcultuur
voor volwassenen dan kan haar oeuvre u aangenaam verrassen, vooral wanneer het
voldoende herkenningspunten biedt, wat een essentiële voorwaarde is voor elke vorm
van participatie. Misschien opent Bretecher dan de weg naar een boeiende stripwereld,
die u jaren geleden de rug toekeerde.

4

C. Hoy, The Hyacinth Room. An Investigation into the Nature of Comedy, Tragedy and
Tragicomedy, London, 1964, p. 6.
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Sociolinguïstiek: een maatschappelijk relevante linguïstiek?
Jef Van den Broeck
A.N. N.F.W.O.
De wetenschappelijke discipline die zich met de sociale aspecten van taal
bezighoudt, wordt sociolinguïstiek (of taalsociologie) genoemd. Wat die sociale
aspecten zoal kunnen zijn en hoe men daarbij te werk gaat, wil ik in deze
bijdrage proberen duidelijk te maken en dit vooral aan de hand van enkele
concrete voorbeelden uit de totnogtoe bescheiden sociolinguïstische
onderzoekspraktijk in Vlaanderen.
Gemakshalve zouden we kunnen stellen dat de sociolinguïstiek twee vragen
poogt te beantwoorden. De eerste is: ‘wie spreekt wat met wie en wanneer?’.
Naargelang deze vraag van ‘macro’ of ‘micro’ zijde benaderd wordt, klinkt ze
als ‘wie spreekt welke taal/dialect met wie en wanneer?’ (macro; tussen-taal
variatie) of als ‘wie spreekt wanneer met wie wat voor Nederlands, Engels,
Antwerps... qua uitspraak, woordenschat en zinsbouw?’ (micro: binnen-taal
variatie). In het eerste geval spreken we van taalvariëteiten, in het tweede van
taalvarianten. De tweede vraag peilt naar attitudes of houdingen: ‘wat vinden
welke maatschappelijke groepen van uitspraak, woordkeuze en zinsbouw van
hun taalgenoten (micro) en hoe staat men tegenover andere talen en/ of dialecten
(macro)’.
De sociolinguïstiek is nog vrij jong. Tot diep in de jaren '60 is de linguïstiek immers
overheerst door de idee dat elke taal een gesloten systeem van tekens is, waarbinnen
uitsluitend connecties tussen de verschillende taaltekens moeten worden bestudeerd.
Iedere taalgebruiker werd beschouwd als een ideale, zijn taal perfect beheersende
spreker-hoorder in een ideale, abstracte, volledig homogene taalgemeenschap.
Dank zij deze opvatting, waarbij het individuele taalgedrag buiten spel gezet werd,
heeft de linguïstiek binnen dit kader opmerkelijke resultaten geboekt. De
structuralisten eerst en de aanhangers van de Transformationele Generatieve
Grammatica (Chomsky) daarna zijn er voor een groot gedeelte in geslaagd de
grammaticale structuren van een aantal talen uit te werken en ook inzicht te verwerven
in het universele systeem taal als

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

728
zodanig. Hoewel Chomsky radicaal met de Saussures structuralistische benadering
van de taalgegevens brak, veranderde hij helemaal niets aan het object van de
taalstudie: la langue en elle-même et pour elle même. De jongste vijftien jaar is er
echter steeds meer verzet gekomen tegen deze opvatting. Onder meer onder invloed
van de roep naar maatschappelijke relevantie is de belangstelling van (een relatief
groot aantal) taalkundigen verschoven van vragen over het web van grammaticale
regels in het hoofd van de spreker naar vragen over de taalgebruiker in de sociale
context waarin specifieke taalstructuren geuit worden. De belangstelling van deze
sociolinguïsten gaat niet langer uit naar het contrast tussen ‘U gaat zitten’ en ‘gaat
U zitten?’ of ‘U gaat eten/liggen/staan/...’, maar wel naar het verschil tussen ‘Zitten!’,
‘Zit neer’, ‘Gaat U maar zitten’, ‘Gaat U toch a.u.b. zitten’, ‘Zou U a.u.b. zo goed
willen zijn plaats te nemen’, enz. Terwijl de traditionele, d.i. formeel-gerichte
linguïsten zich bijvoorbeeld helemaal niet bezighouden met het al dan niet uitspreken
van de r in Engelse woorden als girl of car - de referentiële betekenis blijft immers
hetzelfde - heeft de Amerikaanse sociolinguïst Labov aangetoond dat het al dan niet
uitspreken van die r in New York zeer duidelijk samenhangt met de sociale status
(en ook wel sekse en leeftijd) van de spreker evenals met de sociale context
waarbinnen hij of zij zich bevindt.
Van binnenuit, vanuit de linguïstiek zelf, is er dus meer belangstelling gekomen
voor sociale factoren die het taalgedrag bepalen. Ook de sociale betekenis van
taalelementen kan beregeld worden en maakt een legitiem onderwerp van
taalwetenschappelijk onderzoek uit. Maar ook van buiten de linguïstiek zijn er tot
de taalkundigen oproepen gedaan om sociale facetten van de taal te bestuderen. Met
name twee specifieke maatschappelijke problemen hebben hier een rol gespeeld: 1.
de taalproblemen in de ontwikkelingslanden en 2. de al dan niet vermeende
taalachterstand van kinderen uit zgn. kansarme milieus in W.-Europa en de V.S.A.
1. In het post-koloniale tijdperk zitten de meeste derde-wereld landen nu eenmaal
met heel concrete maar ook zeer complexe problemen als: wat met de status van de
koloniale taal (Engels, Spaans, Frans, Portugees...)? hoeveel autochtone talen (en
dialecten) zijn er eigenlijk en hoeveel mensen gebruiken welke taal met wie en
wanneer? hoe kunnen we één of meer autochtone talen tot nationale talen bevorderen?
of is dat helemaal niet nodig? enz.
2. Over de problematiek van ‘taalarme’ kinderen is al veel geschreven. Toch kan
het zinvol zijn hier nog even op in te gaan. Eerst een korte situering: kinderen uit
betere sociale milieus - verder MK (middenklasse)-kinderen genoemd - zouden over
een meer gediversifieerde woordenschat
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beschikken en meer complexe zinsstructuren aankunnen dan kinderen uit de
arbeidersklasse (AK-kinderen). Dit zou vooral een gevolg zijn van de verschillende
opvoedings- of socialisatiepatronen in MK en AK. Eén voorbeeldje ter illustratie:
de ‘typische’ AK-moeder zegt tegen een rumoerig kind: ‘Zwijg’; de ‘typische’
MK-moeder: ‘Schatje, ik zou liever hebben dat je wat minder lawaai maakt’.
Volgens deze theorie, die vooral op de Britse socioloog Bernstein teruggaat,
hanteert de MK een meer ‘geëlaboreerde manier van spreken’ (elaborated code), de
AK een meer ‘beperkte manier van spreken’ (restricted code). Volgens sommigen en het zijn vooral psychologen en pedagogen die zich daarmee hebben beziggehouden
- hebben deze linguïstische verschillen duidelijke cognitieve implicaties, volgens
anderen weer niet. Deze laatste opvatting, volgens welke de geëlaboreerde manier
van spreken niet beter is dan de ‘beperkte’ en MK-kinderen dus niet per se intelligenter
zijn dan AK-kinderen, heeft het ondertussen - gelukkig - gehaald in
wetenschapskringen. Aangezien de school echter een typische MK-instelling is, waar
de geëlaboreerde code zoals andere MK-gewoonten doorgaans veel meer gewaardeerd
wordt, zouden AK-kinderen zich op school in een benadeelde positie bevinden en
dit zou een verklaring (naast andere) kunnen bieden voor het feit dat AK-kinderen
het verhoudingsgewijze zo slecht doen op school en bijvoorbeeld ook in zo geringen
getale op de universiteit belanden.
Hoe dan ook, deze hele discussie schreeuwt er a.h.w. om, de ‘verschillen’ tussen
AK- en MK-taal eens nauwkeurig te beschrijven, in veel verschillende contexten en
bijvoorbeeld in het dialect evenals in de standaardtaal in gebieden waar beiden naast
elkaar bestaan zoals in Vlaanderen. Een eerste onderzoek in die richting is door mij
in mijn geboorteplaats Maaseik uitgevoerd. Het taalgebruik van twee sterk
verschillende sociale groepen - enerzijds ongeschoolde arbeiders (AK) en anderzijds
‘beter gesitueerden’ (MK) met minstens een NUHO-diploma - is door mij in drie
verschillende situaties opgenomen: 1) een in het ABN gevoerd formeel gesprek,
waarbij de interviewer voor de proefpersonen een volslagen onbekende was; 2) een
bij pot en pint gevoerd gesprek in het dialect tussen twee kennissen (ikzelf en elk
van mijn informanten) en 3) een door mijzelf in het dialect afgenomen formeel
interview over een ‘serieus’ onderwerp. (Voor meer details, zie Van den Broeck
1977.) De ± 20 onderzochte taalmaten hadden vooral betrekking op de complexiteit
van de zinsbouw en - in mindere mate - op de diversiteit van de woordenschat. Het
meest opvallende resultaat is wel dat de arbeiders in de informele dialect-situatie
veel hoger scoorden, d.w.z. een veel complexer taal hanteerden dan in de formele
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ABN-situatie. (Voor de MK-groep gold het omgekeerde). Hoe dit nu te verklaren
is, is iets anders. In mijn dissertatie (Van den Broeck 1977) geef ik o.m. twee
complementaire interpretaties voor de lage AK ABN-scores (vergeleken met de 2
tot 3 maal hogere Ak-dialect-cijfers): enerzijds kùnnen de arbeiders in de formele
situatie niet beter (omdat ze het ABN nog onvoldoende beheersen), anderzijds willen
ze ook niet beter (omdat ze een hekel hebben aan formele situaties, waarin zij
doorgaans aan het kortste eind trekken en toch niks te zeggen hebben).
Dit onderzoek behoort dus in eerste instantie tot het terrein van de
micro-sociolinguïstiek. Sociale en binnen-talige elementen of ‘variabelen’ worden
aan elkaar gerelateerd, i.c. de mate van zinscomplexiteit in het ABN en in het
Maaseikse dialect aan sociale status en sociale situatie (formeel en informeel). In
Nederland is er ook al enig onderzoek gedaan naar sociaal bepaalde
uitspraakverschillen (vgl. het boven geciteerde onderzoek over de r in het Engels).
Enkele interessante Nederlandse variabelen op dit vlak betreffen het weglaten van
de eind -t in woorden als ‘worst’ en ‘eerst’ en de mate van diftongering van ee en
oo, d.w.z. het uitspreken van de ee als ei (of iets tussen ee en ei) en van de oo als ou
in woorden zoals benen (‘beinen’) en bomen (‘boumen’).
Naast sociale klasse, leeftijd en sekse zijn er nog een vierde en vijfde variabele
die vaak mee in sociolinguïstisch onderzoek betrokken worden, nl. de tegenstelling
stad-platteland en de geografische afkomst van de spreker. Zo hebben wij - op
macro-vlak - onderzocht waar in Vlaanderen het meest dialect gesproken wordt, in
de steden of op het platteland, en in welke provincie (zie Geerst, Nootens en Van
den Broeck 1977). In multiraciale gemeenschappen als de V.S.A. kan bovendien de
factor ‘etnische groep’ (bijv. zwarten, blanken, Portoricanen en ook Poolse, Italiaanse,
Joodse... Amerikanen) een belangrijke invloed uitoefenen op het taalgedrag (ook op
micro-vlak).
De (macro-)vraag ‘wie spreekt welke taal met wie en wanneer’ is veelal aan de
orde geweest in de ontwikkelingslanden. De meeste ontwikkelingslanden zitten op
taalgebied eigenlijk met twee soorten vragen, één m.b.t. de taalkeuze en één m.b.t.
wat men in het Engels language engineering noemt. Dit laatste zou je door
‘taaluitbouw’ of ‘taalaanpassing’ of iets dergelijks kunnen vertalen.
Onder ‘taalkeuze’ vallen vragen als: welke taal of talen zullen als officiële taal
fungeren in regering, gerecht, administratie en leger? in welke taal of talen zal
onderwijs gegeven worden op de verschillende onderwijsniveaus (lager, middelbaar
en hoger onderwijs)? en welke zullen op school vanaf welk niveau als 2e, 3e,... taal
onderwezen worden? welke zullen ge-
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bruikt worden op de radio en in de kranten? enz.
Eenmaal besloten een bepaalde taal voor bepaalde doeleinden te gebruiken - zoals
bijv. in Tanzania het Swahili als overheidstaal - zal het vaak nodig zijn die taal aan
te passen. Standardisatie en modernisering zijn dan aan de orde: welke (geografische
of etnische, wellicht ook sociale) variëteit zal als norm dienen, in de eerste plaats
voor de schrijftaal? wat wordt m.a.w. het Algemeen Beschaafd Swahili of Hausa (in
Ghana en Nigeria bijv.) of Quechua (in grote delen van Peru) of Fries in Friesland?
En doe je iets tegen het zeer groot aantal leenwoorden uit de koloniale taal? Ga je
m.a.w. voor het Hindi of het Hebreeuws bijv. een eigen terminologie ontwerpen voor
auto- en vliegtuigonderdelen? En in welke mate worden de van hogerhand opgelegde
normen nageleefd (verg. bijv. ook de actie tegen het Franglais in Frankrijk).
Een ander belangrijk soort onderzoekingen in de macro-sociolinguïstiek heeft te
maken met taalbehoud of taalverlies (in het Engels language maintenance or language
shift). Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de problemen van taalminderheden, die
zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer relevant kunnen zijn. Via onderzoek
bij zulk diverse groepen als Catalanen, Basken en Galiciërs in Spanje, Friezen in
Nederland en W.-Duitsland, Zuidtirolers in Italië, Slovenen in Oostenrijk, indianen
en inwijkelingen in de beide Amerika's, verscheiden groepen gastarbeiders... is men
toch al een en ander aan de weet gekomen over de mechanismen van taalbehoud of
taalverlies, over de vraag m.a.w. hoe het komt dat de ene groep wel zijn taal blijft
spreken en de andere niet. Het gaat uiteraard om een complex geheel van factoren.
Wie ook maar enigszins vertrouwd is met de Brusselse situatie zal dit zeker beamen.
Overigens is het haast hemeltergend dat er over de mechanismen van taalbehoud en
taalvervanging in Brussel nog zo weinig wetenschappelijk onderzoek gebeurd is
(vergelijk Verdoodt 1977). Gelukkig schijnt daar nu enige verandering in te komen
(zie met name Witte 1978).
Uit onderzoek elders is gebleken dat een erg belangrijke factor bij het behoud van
een minderheidstaal, de maatschappelijke verdeling van talen is. Bij deze toestand
- diglossie genoemd - gebruiken dezelfde tweetalige individuen één taal voor een
bepaald aantal maatschappelijke domeinen (bijv. school, administratie, werk) en een
andere in andere domeinen (bijv. familie, vrienden en kennissen, godsdienst). Alleen
zo is het te verklaren dat in de V.S.A. relatief veel mensen vaak verschillende
generaties lang hun oorspronkelijke taal bewaren. Er is voor hen geen echte
concurrentie tussen het Engels aan de ene kant en het Chinees, Armeens, Yiddish,
Italiaans, Spaans, Nederlands... aan de andere kant, omdat beide talen in
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andere situaties gebruikt worden. Op dezelfde manier bestaan in vele landen twee
of meer talen min of meer vreedzaam naast elkaar: Luxemburgs (een Duits dialect),
Frans (en Hoogduits) in Luxemburg; Hoogduits en Schwytzertütsch in Zwitserland,
Hindi en Engels en een reeks lokale talen in grote delen van India, Spaans en de
indianentaal Guarani in Paraguay, enz. tot en met ABN en dialect in het grootste
gedeelte van Vlaanderen.
Uiteraard spelen ook andere factoren een zeer belangrijke rol, zoals het al dan niet
beklemtonen van de eigen identiteit (zoals bij Luxemburgers en Duitstalige Zwitsers,
Catalanen, Bretoenen, enz.), de verwantschap of ‘afstand’ tussen de twee talen in
kwestie (men gaat vlugger over van Italiaans naar Frans dan van Duits naar Frans),
religieuze factoren (de belangrijkste reden waarom het Frans in Quebec heeft
standgehouden, is dat het door de katholieke overheid als barrière tegen het
protestantse Engels werd gezien: ‘la langue gardienne de la foi’, de drang naar
verticale en horizontale mobiliteit, enz. Ook attitudefactoren kunnen doorwegen,
maar de studie daarvan vormt een apart onderdeel van de sociolinguïstiek.
Om na te gaan hoe mensen reageren op taalvariëteiten en -varianten zijn totnogtoe
een viertal verschillende technieken aangewend. Deze zijn meestal ontleend aan
onderzoekspraktijken in de sociale psychologie. Een eerste betreft de zgn.
matched-guise techniek. Deze is voor het eerst in Canada uitgewerkt om de
(voor)oordelen te onderzoeken die daar met Frans en Engels samenhangen. De
methode bestaat erin dat men van dezelfde persoon, die perfect tweetalig moet zijn,
een gelijksoortige Franse en Engelse tekst opneemt, deze band aan een aantal
proefpersonen laat horen, waarbij hun gezegd wordt dat het om twee verschillende
personen gaat, en men dan die proefpersonen de spreker laat beoordelen op bijv.
5-punt schalen van dimensies als beschaafd-onbeschaafd, aangenaam-onaangenaam,
formeel-gemoedelijk en ook eventueel groot-klein, religieus - a-religieus enz. Je kan
ook vragen stellen als: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat een van beide sprekers een hoge
of lage sociale status heeft?’, ‘Wie zou je het liefst als buurman hebben?’, ‘Als wie
zou je zelf het liefst willen kunnen spreken?’ enz. Door dezelfde spreker te nemen
hou je allerlei idiosyncratische factoren als stemkwaliteit e.d. onder controle (matched
guise).
Doe je dit niet, dan spreekt men van natuurlijke accenten of natural guises. Dit is
uiteraard de enige mogelijke techniek als je een groot aantal taalvariëteiten in je
onderzoek wil betrekken. Een interessant onderzoek in die zin is onlangs aan de
Universitaire Instelling Antwerpen gedaan.
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Dertien verschillende opnamen, te weten 5 dialectfragmenten uit Nederland, 4 uit
Vlaanderen, 2 ABN-fragmenten uit Nederland en 2 uit Vlaanderen, werden aan 100
Antwerpenaren en 100 Rotterdammers ter beoordeling voorgelegd. Ook werd
gevraagd de 13 verschillende sprekers op een kaart van het Nederlandse taalgebied
te situeren. Bovendien moesten de proefpersonen aangeven in welke mate ze de
verschillende sprekers verstonden. Uit de hele reeks interessante resultaten die dit
onderzoek opleverde, wil ik hier slechts één markante bevinding citeren: het
ouderwetse schoolmeesterachtige Vlaamse ABN werd in Antwerpen het meest
gewaardeerd en het werd beduidend hoger aangeslagen dan het jongere, frissere,
dichter bij het Nederlands aansluitende en veel levendiger gesproken Vlaamse ABN.
(Voor meer informatie, zie de bijdrage van Deprez, et al. in Van den Broeck 1979.)
Een derde meer recente techniek om taalattitudes te achterhalen heeft een meer
dynamisch en realistisch karakter. Aan gelijksoortige groepen wordt gevraagd een
bepaalde opdracht uit te voeren en deze vraag of oproep gebeurt bij de verschillende
groepen in verschillende taalvariëteiten. Zo heeft men in een theater in Cardiff (Wales)
vier avonden na mekaar bij de opvoering van hetzelfde stuk, aan het publiek gevraagd
een vragenlijst in te vullen. De man die dat vroeg was telkens dezelfde, maar de
eerste keer sprak hij RP (d.i. vlekkeloos)-Engels, de tweede keer Engels met een
zwaar Welsh accent, de derde keer met een licht, de vierde keer Welsh. Dit soort
onderzoek, dat beter beantwoordt aan de dagelijkse realiteit, staat evenwel nog in
zijn kinderschoenen en is nog anekdotisch van aard. Een vierde manier tenslotte om
te achterhalen wie wat vindt van welke taalvariëteiten en/of -varianten, is via open
interviews waarbij je de proefpersonen rechtuit (of minder rechtuit) over hun
taalopinies en -gedrag laat praten. Je zou bij ons bijv. de volgende vragen kunnen
stellen: Wat vindt U van het taalgebruik op de Nederlandse TV en op de BRT? Denkt
U dat de dialecten achteruitgaan en (zo ja) vindt U dat jammer? Waarom denkt U
dat de dialecten langzaam verdwijnen? Is Vlaams hetzelfde als Nederlands? Wat
vindt U ervan dat uw kind op school de jij-vorm (of de gij-vorm) moet gebruiken en
‘kop’ moet zeggen i.p.v. ‘tas’ (of ‘sjat’)? Waarom spreekt U met uw kinderen ABN
en/of dialect? (Uit een onderzoek van Geerts, Nootens en Van den Broeck, 1977, is
gebleken dat een grote meerderheid van de Vlamingen dialect best geschikt vindt
om te gebruiken tussen man en vrouw maar dat bijna de helft van alle Vlamingen
van oordeel is dat de ouder-kind interactie in het ABN moet gebeuren.)
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de sociolinguïstiek een zeer groot
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veld bestrijkt en als echte interdisciplinaire wetenschap o.m. gebruik maakt van
linguïstische, sociologische, (sociaal-)psychologische en statistische technieken.
Hoewel de meerderheid der sociolinguïsten van huize uit linguïsten zijn, behoort
deze discipline in se tot de sociale wetenschappen. Daarin ligt ook haar sociale
relevantie.
Hoewel sociolinguïsten zich ongetwijfeld al verdienstelijk gemaakt hebben in het
beter leren beoordelen van de taalvaardigheid van kinderen uit zgn. ‘kansarme’
milieus en in het uitwerken van beter taalonderwijs voor bijv. gastarbeiderskinderen
evenals in het helpen opzetten van een serieuze taalplanning in een aantal
ontwikkelingslanden, is de maatschappelijke relevantie van sociolinguïstisch
onderzoek ook met de attitude-factor verbonden. Dit soort onderzoek ontleent zijn
belang aan de rol die taalvariatie heeft in het sociaal functioneren van mensen. De
beoordeling van personen gebeurt mede op basis van hun taalgedrag. In haast elke
taalgemeenschap bestaan uitgesproken attitudes t.o.v. taalvarianten en daardoor t.o.v.
de sociale status van de spreker die in een bepaalde situatie bepaalde varianten
realiseert. Hieromtrent zijn er een aantal regels, die we ons eigen hebben gemaakt,
die we geleerd hebben. M.a.w. we ‘kennen’ ze, maar dit is een onbewust kennen.
Toch is wat we doen en denken aan dit soort sociale regels onderworpen, ook al
kunnen we ze niet formuleren. De sociolinguïstiek is er nu op uit ons van die regels
bewust te maken. En, wie weet, komen we er dan niet toe ook bewust de regels (een
beetje) te gaan veranderen.
Het spreekt vanzelf dat ik hier moeilijk op alle aspecten van de sociolinguïstiek heb
kunnen ingaan. De geïnteresseerde lezer kan voor meer informatie o.m. terecht in
een van de volgende drie Nederlandstalige handboeken: Appel et al. (1976), Dittmar
(1978) en Pietersen (1976). (Zie ook Van den Broeck 1979.)
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De diplomatieke opmars der Palestijnen
P. van den Berg
‘De Palestijnen kregen pas een menselijke gedaante toen de auto in de garage
moest blijven’. Deze pakkende formule, die een direct verband legt tussen de
energiecrisis en aandacht voor de Palestijnse zaak, is afkomstig van de
Nederlandse socialist Joop Voogd. En inderdaad, het heeft er alle schijn van
dat het Westen in ruil voor voortgezette olieleveranties bereid is heel ver te gaan
in het erkennen van de nationale aspiraties van wat dan maar voor het gemak
het Palestijnse volk wordt genoemd. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO),
die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat zij door terreurdaden de staat
Israël wil liquideren, geniet een toenemende erkenning. Jasser Arafat, sinds
1969 haar leider, heeft onder andere zijn opwachting gemaakt bij de Oostenrijkse
regeringsleider Bruno Kreisky, bij diens Spaanse collega Suarez en zal wellicht
binnenkort als gewaardeerde gast in Parijs worden ontvangen.
In de befaamde resolutie 242, die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in
1967 aanvaardde, werd de Palestijnse kwestie nog slechts als vluchtelingenprobleem
aangediend. Twaalf jaar later verzocht de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties jaarlijks op 29 november een internationale dag van solidariteit met het
Palestijnse volk in acht te nemen. Het was de verjaardag van de aanvaarding door
de Assemblee van de Verenigde Naties in 1947 van het verdelingsplan dat voorzag
in de vorming van twee staten in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina,
een Arabische en een Joodse. De Joodse staat werd, zoals bekend, in 1948 opgericht,
onmiddellijk aangevallen door zijn Arabische buurstaten die de resolutie van de
Verenigde Naties hadden verworpen. Een van de gevolgen van de eerste
Arabisch-Israëlische oorlog was de al dan niet gedwongen uittocht van
honderdduizenden Palestijnen. Daarmee was het vluchtelingenprobleem geboren,
dat tot op de huidige dag voortbestaat. Alleen wordt het nu niet meer als zodanig
aangeduid.
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Nationalisme
De vluchtelingen van 1947 en 1967 zijn in termen van de Verenigde Naties van 1980
een verdrukt volk geworden dat naar nationale soevereiniteit streeft. Toch is het
Palestijnse nationalisme nog betrekkelijk jong. Het ontstond als reactie op het
Zionisme. Verzet tegen de toenemende Joodse immigratie leidde reeds in 1925 tot
een groeiend saamhorigheidsgevoel onder de Arabische bevolking van Palestina.
Overigens was dit nationalisme niet in de eerste plaats gericht op het verkrijgen van
onafhankelijkheid: de Arabische leiders in Palestina voelden meer voor opneming
van het mandaatgebied in een Groot-Syrisch rijk. Pas na het begin van het openlijke
Arabische verzet tegen de Engelsen en de steeds toenemende stroom van Joodse
immigranten in 1936 waren duidelijke elementen van een streven naar nationale
soevereiniteit te herkennen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Palestijnse
nationalisme naar de achtergrond gedrongen, omdat de grote mogendheden andere
zorgen hadden.
De nationale beweging onder de Palestijnen vertoonde nog weinig samenhang,
toen in 1948 de staat Israël werd geproclameerd. Honderdduizenden Palestijnen
namen de wijk of werden verdreven, de westelijke Jordaanoever werd door
Transjordanië geannexeerd en de Gaza-strook kwam onder Egypte. In de
vluchtelingenkampen ontstond al spoedig een nieuw, militant nationalisme, dat zich
direct tegen Israël richtte. Aangemoedigd door de Arabische landen ondernamen
Palestijnse guerrilla-eenheden terreuracties tegen de jonge staat Israël.
De verdrijving van de monarchie in Egypte als resultaat van een militaire
staatsgreep in 1952 en het streven van president Nasser naar Arabische eenheid deed
bij de Palestijnen de hoop postvatten dat zij met steun van de Arabische wereld hun
ideaal, terugkeer naar een vrij Palestina, zouden kunnen verwezenlijken. Maar
president Nasser had het druk met zijn eigen binnen- en buitenlandse problemen (in
Jemen, Jordanië en Syrië) en de Arabische eenheid bleek steeds opnieuw meer droom
dan werkelijkheid. President Nasser beschouwde de Palestijnse guerrilla-strijders
als een instrument in zijn strijd tegen Israël en niet als voorhoede van een herleefd
Palestijns nationalisme. Vooral in de rondom de strook van Gaza gelegen Israëlische
gebieden waren de Palestijnse commando's actief. In 1955 sloegen de Israëlische
strijdkrachten hier zo krachtig terug dat president Nasser de schrik te pakken kreeg
en zijn greep op de Palestijnse guerrilla-bewegingen poogde te versterken. In 1956
werd de El Fatah opgericht, een bundeling van commando-eenheden in de strook
van Gaza, met de bedoeling de guerrilla tegen Israël
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te coördineren, resp. te verhevigen en vooral om van de Egyptische bevoogding los
te komen. De tegenzet van president Nasser kwam in 1964, toen op zijn voorstel en
onder auspiciën van de Arabische Liga in Jeruzalem de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie werd opgericht. Leider werd Sjoekeiry, die sterk onder invloed
stond van president Nasser. Al spoedig slaagden evenwel de leden van de El Fatah
erin de toonaangevende groep in de PLO te worden.

Het Palestijns nationaal handvest
De nederlaag van Egypte, Jordanië en Syrië in de Zesdaagse oorlog van juni 1967
betekende een keerpunt voor de PLO. Niet langer ging men er van uit dat via het
Pan-Arabisme de bevrijding van Palestina kon worden bewerkstelligd. Nu werden
de zaken door de Palestijnen omgedraaid: men beweerde namelijk dat de bevrijding
van Palestina als stimulans voor het bereiken van de Arabische eenheid zou moeten
fungeren. Er werd in 1968 een Palestijns Handvest aangenomen waarin het verdrijven
van de ‘zionistische imperialistische invasie’ uit Palestina de nationale plicht van de
Arabieren, met de Palestijnen aan het hoofd, werd genoemd. Dit door de PLO
aanvaarde Handvest omvat onder meer de volgende bepalingen:
Artikel 2: Palestina is binnen de grenzen die ten tijde van het Britse mandaat
bestonden, een onverbrekelijke regionale eenheid.
Artikel 4: De Palestijnse identiteit is een aangeboren kenmerk, dat wordt
overgedragen van vader op zoon. De zionistische bezetting en de verspreiding van
het Palestijns-Arabische volk als gevolg van de rampspoed die het trof, beroven het
niet van zijn Palestijnse identiteit.
Artikel 5: Onder Palestijnen worden verstaan de Arabische burgers die tot 1947
permanent in Palestina hebben gewoond, ongeacht het feit of zij daarna zijn verdreven
dan wel daar zijn gebleven. Wie na deze datum is geboren uit een Palestijnse vader
is Palestijn.
Artikel 6: Joden die permanent in Palestina woonden voor het begin van de
zionistische invasie, worden geacht Palestijnen te zijn.
Artikel 9: Gewapende strijd is de énige manier om Palestina te bevrijden en is
derhalve strategie en geen tactiek. Het Palestijns-Arabische volk bevestigt zijn
vastbeslotenheid de gewapende strijd voort te zetten en de weg naar de gewapende
volksrevolutie in te slaan; zijn geboorteland te bevrijden en er terug te keren; zijn
recht om daar te leven te handhaven en zijn zelfbeschikkingsrecht en soevereiniteit
daar uit te oefenen.
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Artikel 10: Guerrilla-actie is de kern van de Palestijnse volksbevrijdingsoorlog.
Artikel 13: Arabische eenheid en de bevrijding van Palestina vullen elkaar aan.
De één baant de weg voor de verwezenlijking van de ander.
Artikel 15: De bevrijding van Palestina betekent vanuit Arabisch standpunt de
nationale plicht om de zionistisch-imperialistische invasie terug te dringen uit het
grote Arabische moederland en Palestina te zuiveren van de zionistische aanwezigheid.
De volledige verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de Arabische natie, volkeren
en regeringen, met het Palestijns-Arabische volk aan het hoofd.
Artikel 19: De deling van Palestina in 1947 en de vestiging van Israël zijn
fundamenteel nietig, ongeacht de tijd die sindsdien is verstreken, want deze
ontwikkelingen geschiedden in strijd met de wensen van het Palestijnse volk en van
zijn natuurlijk recht op zijn land van inwoning. Zij zijn in strijd met de grondslagen
van het Handvest van de VN, waarvan de eerste het recht op zelfbeschikking is.
Artikel 20: De Balfour Declaration, het Mandaatbesluit en wat daarop is gebaseerd,
is nietig. De aanspraak op een historische of geestelijke band tussen Joden en Palestina
is niet in overeenstemming met de historische werkelijkheid, noch met de grondslagen
van een staat in de ware zin. Het Jodendom als openbaringsgodsdienst is geen
nationaliteit met een onafhankelijk bestaan. Evenzo zijn de Joden niet één volk met
een onafhankelijke identiteit. Zij zijn veeleer burgers van de staten waar zij thuishoren.
Artikel 21: Het Palestijns-Arabische volk, zoals dit zich manifesteert in de vorm
van de gewapende Palestijnse revolutie, verwerpt elke oplossing die een vervanging
is van een volledige bevrijding van Palestina en verwerpt alle plannen die zich richten
op een regeling van de Palestijnse kwestie of op de internationalisatie ervan.
Artikel 22: Het zionisme is een politieke beweging, verbonden met het
internationale imperialisme en vijandig aan alle bevrijdingsbewegingen en vooruitgang
in de wereld. Het is in zijn structuur racistisch en fanatiek; in zijn doelstellingen
expansionistisch en kolonialistisch en in zijn methoden fascistisch en nazistisch.
Israël is het werktuig van de zionistische beweging en een menselijke en geografische
basis voor wereldimperialisme. Het is een samenbundeling van en een startpunt voor
het imperialisme in het hart van het Arabische moederland, gericht tegen het streven
van de Arabische natie naar bevrijding, eenheid en vooruitgang. Israël is een
voortdurende bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten en de gehele wereld.
Artikel 25: Om de doelstellingen van dit handvest en zijn grondbeginselen
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te verwezenlijken zal de PLO een volledige rol op zich nemen bij de bevrijding van
Palestina.

Opbouw van de PLO
Na aanvaarding van het Palestijns Nationaal Handvest moest de pro-Egyptische
Sjoekeiry zijn plaats als voorzitter van de PLO afstaan aan Jasser Arafat, tot dan toe
de onbetwiste leider van de El-Fatah-organisatie. De PLO is een overkoepeling van
een aantal commando-groepen, resp. bevrijdingsbewegingen, die dan wel het
Palestijnse Handvest als een soort grondwet hebben onderschreven, maar waarvan
de doeleinden toch niet geheel parallel lopen. De voornaamste groepen zijn: El Fatah,
met Arafat aan het hoofd; El Saika, onder sterke invloed van de Syrische Baath-partij
en de Syrische legerleiding (opgericht in 1968); Volksfront voor de Bevrijding van
Palestina (PFLP) van de marxist George Habasj (opgericht in 1959 te Damascus);
PFLP - Algemeen Commando splitste zich in 1968 van de organisatie van George
Habasj af, geleid door Jibril en gesteund door Libië; Democratisch Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina, leider de Jordaanse christen Naif Hawatmeh, door Syrië
gesteund (opgericht in 1967); Arabisch Bevrijdingsfront, gesteund door Irak (opgericht
in 1969). Enkele jaren geleden heeft nog min of meer zelfstandig geopereerd de
organisatie Zwarte September. Deze terroristische beweging putte haar aanhang uit
de diverse PLO-organisaties en ontleende haar naam aan de gebeurtenissen in
september 1970, toen koning Hoessein van Jordanië op hardhandige wijze de steeds
driester optredende PLO-eenheden uit zijn land verdreef. De Zwarte September eiste
de verantwoordelijkheid op voor de overval op de Israëlische deelnemers aan de
olympische spelen te München in 1972.
De verscheidenheid van organisaties die deel uitmaken van de PLO, weerspiegelt
de verdeeldheid, om niet te zeggen, rivaliteit tussen de Arabische landen. Een hechte
eenheid is de PLO dan ook nooit geworden. Eén ding hadden alle groepen die er deel
van uitmaken evenwel gemeen: de opvatting dat Palestina bevrijd moest worden van
het zgn. zionisme. De politieke aspiraties van een organisatie als El Fatah gingen
nauwelijks verder, maar de diverse volksfronten - marxistisch, leninistisch of
maoistisch - hadden hun politieke oogmerken niet tot Palestina beperkt: zij bepleitten
openlijk een radicale verandering van de gehele Arabische maatschappij in
marxistische richting. Dat is dan ook de reden dat een conservatief regime als dat in
Saoedi-Arabië Jasser Arafat en zijn El-Fatah
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zo veel mogelijk steunde, omdat zij hem zag als sta-in-de-weg voor al te revolutionaire
ontwikkelingen. De uiterst krachtige wijze waarop Israël zich te weer stelde tegen
het terroristische optreden van de commandogroepen, die al dan niet onder het vaandel
van de PLO zeiden te opereren, en het uitblijven van internationale erkenning hebben
uiteindelijk geleid tot een koerswijziging van de PLO. In november 1973 wezen de
Arabische leiders, in Algerije op een topconferentie bijeen, de PLO aan als de ‘enige
wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk’. In juni 1974 verklaarde Jasser
Arafat voor de Palestijnse Nationale Raad dat hij zo nodig bereid was deel te nemen
aan de conferentie die in Genève onder auspiciën van de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie over het Midden-Oosten werd gehouden. Dat kwam in feite neer op de
erkenning van de noodzaak om tot enig compromis met Israël te komen.
Enkele maanden later verscheen Arafat voor de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in New York, waar hij zijn gehoor deelgenoot maakte van zijn
droom van een verenigd Joods-Arabisch Palestina.
Het kostte Arafat weinig moeite zijn Palestijnse ideaal ingang te doen vinden bij
de meerderheid van de leden van de Verenigde Naties. Verscheidene pro-Palestijnse
en anti-Israëlische resoluties werden in de Algemene Vergaderingen van de VN
aangenomen. Maar de Algemene Vergadering heeft geen machtsmiddelen om naleving
van besluiten af te dwingen. Daarom wendden Arafat en zijn medewerkers zich tot
de afzonderlijke westelijke landen.

Diplomatie
Op deze wijze probeerden de gematigde Palestijnse leiders tweeërlei te bereiken:
erkenning van de rechten van de Palestijnen door de Westeuropese landen en het
indirect uitoefenen van pressie op de Verenigde Staten, de voornaamste bondgenoot
van Israël.
De ondertekening van het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag in Camp David
was bovendien een gebeurtenis die eerder om een diplomatiek dan om een militair
tegenoffensief vroeg. Jasser Arafat ging naar Europa, waar hij in praktisch alle
hoofdsteden door leidende staatslieden, resp. politici werd ontvangen. Zijn rechterhand
Kaddoumi volbracht missies naar Rome en Brussel, die de politieke erkenning van
de PLO als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk een stap naderbij brachten.
Tot op heden is Arafat erin geslaagd de radicale elementen in de PLO, die tegen zijn
nieuwe aanpak ageren, in toom te houden. Toen een militaire splin-
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tergroep, de Adelaars van de Revolutie, in juli van vorig jaar de Egyptische ambassade
in Turkije bezette, trad de PLO als reddende engel naar voren en de overvallers
konden worden gearresteerd. Als beloning kreeg de PLO een bureau in Ankara.
Handig maakten de leiders van de PLO daarna gebruik van het rumoer dat onder
de zwarten in de Verenigde Staten ontstond nadat de Amerikaanse VN-ambassadeur
Andrew Young was gedwongen ontslag te nemen na in contact te zijn geweest met
een vertegenwoordiger van de PLO. En toen de Iraanse revolutionairen begin
november 1979 de Amerikaanse ambassade in Teheran bezetten, was het uitgerekend
de PLO die aanbood te bemiddelen om de Amerikaanse gijzelaars vrij te krijgen.
Vervolgens ging Jasser Arafat naar Amman om zich te verzoenen met koning
Hoessein van Jordanië, de man die in september 1970 in bloedige gevechten de
Palestijnse guerrilla-eenheden uit zijn land verdreef.
Natuurlijk zijn er velen in de Arabische wereld die de activiteiten van Jasser Arafat
en zijn politieke vrienden met argwaan of zelfs uitgesproken vijandig bejegenen. Zo
liet de felle Libische leider kolonel Chadaffi in december vorig jaar het bureau van
de PLO te Benghazi sluiten. Maar voor de gematigde en pragmatisch denkende
Palestijnse leiders is dit een bedrijfsongeval, dat hen er niet van kan weerhouden met
diplomatieke middelen te trachten de van de Arabische olie afhankelijke Westerse
landen tot erkenning van de PLO te brengen.

De Palestijnse missie
Volgens een vooraanstaand Palestijns intellectueel, Edward W. Said (hoogleraar in
de Engelse taal en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Columbia Universiteit),
in de International Herald Tribune van 23 november 1979, is de Palestijnse kwestie
een zaak met een ingewikkelde historie, vastgelegd in de levens van de vier miljoen
Palestijnen. Men kan die kwestie niet zo maar met wettelijke, militaire, culturele of
psychologische middelen uit de wereld helpen. Niettemin is de Palestijnse kwestie
een conreet historisch vraagstuk dat in menselijke begrippen kan worden gevat. Het
is geen gigantisch monster dat de gehele wereld bedreigt, al is het wel als zodanig
voorgesteld.
Naar de woorden van Prof. Said heeft het zionisme eerst het bestaan van een
inheemse bevolking in Palestina ontkend, en toen het dit wél erkende, erkende het
alleen maar inheemsen zonder politieke of nationale rechten. Wanneer die mensen
rechten opeisten, werd de strijd om die rechten gelijkgesteld met terreur, genocide
en anti-semitisme. Dat is niet alleen

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

743
onzin, het is ook een vrijbrief om een eeuw van geweld tegen de Palestijnen met nog
eens een lange periode te verlengen en een weigering om met de historie en de
waarheid in het reine te komen. Erger nog: zo'n houding zou nog meer geweld, lijden,
verspilling en futiele veiligheidsafspraken uitlokken, aldus Prof. Said.
Dat men in de Verenigde Staten nauwelijks rationeel over de Palestijnse kwestie
kan spreken, is voor niemand dienstig. Op elke niveau zullen afwijzing en ontkenning
slechts meer angst en minder vrede opleveren. Vervolgens kan de vraag worden
gesteld of het niet hoogst merkwaardig is dat de Amerikanen de PLO niet erkennen,
terwijl anderzijds in Washington wordt gezegd dat de Palestijnse kwestie in het
centrum van het Midden-Oostenconflict staat?
Men kan de overtuiging van de meeste Joden begrijpen dat de veiligheid van Israël
neerkomt op de bescherming tegen toekomstige genocide-pogingen. Maar tegelijker
tijd kan worden opgemerkt dat men niet een bevredigend leven kan leiden, indien
het de belangrijkste preoccupatie is, te voorkomen dat het verleden zich hoe dan ook
herhaalt.
Volgens Prof. Said zijn de Palestijnen voor het zionisme nu het equivalent van die
ervaring uit het verleden geworden en het resultaat is dat de toekomst van de
Palestijnen als volk belast wordt met vrees, wat een ramp is voor hen en voor de
Joden. De Palestijnen zijn ‘representable’, gezien hun collectieve ervaringen, hun
collectief gevoel, hun collectieve aspiraties, en bovendien als een echt aanwezige
historische realiteit. Prof. Said gaat uit van - en erkent - de Palestijnse en de Joodse
historie: ‘in conflict with each other for periods of time, but fundamentally
reconcilable if both peoples make the attempt’.
Geen Arabische gemeenschap begrijpt het proces van de politieke geschiedenis
beter dan de Palestijnse en van geen gemeenschap is eerder te verwachten dat zij de
democratische participatie in het nationale leven zal voortzetten. Eén aspect van de
Palestijnse missie is dan ook, dat zij aantoont ‘the poverty of institutional and
ideological domination’, en hoezeer zelfs de meest onderdrukte zich een genereuze
politieke stand-van-zaken kan voorstellen.
De afgelopen jaren hebben Palestijnse leiders in ballingschap gesproken over de
tijd waarin Palestina de plaats wordt waarin twee maatschappijen naast elkaar leven,
in vrede en harmonie. Eéns zal dat misschien onvermijdelijk zijn, maar nu lijkt dat
nog ver weg. Wanneer meer Palestijnen, Joden en Amerikanen de kwestie aanpakken
als een zaak van algemeen welzijn voor Palestijnse Arabieren en Israëlische Joden,
dan zal die dag dichterbij komen, aldus Prof. Said.
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Vredesalternatief?
Welbeschouwd is de Palestijnse missie een wereldmissie, en dat geldt voor de grote
meerderheid van de Palestijnen. ‘We are not just a population of exiles seeking
restitution and national selfdetermination; we have recreated ourselves as a people
out of the destruction of our national existence, and our national organization has
symbolised both the loneliness of our vision and the power of faith in it’. Natuurlijk,
vergelijkt men de PLO-commando's met het Israëlische leger of de luchtmacht, en
ziet men dat burgers in vluchtelingenkampen de PLO steunen, terwijl zij zich
bereidwillig aan Israëlische bommenwerpers blootstellen, dan is duidelijk dat de
Palestijnse zaak een keuze betekent voor vrede en menselijke wil boven staal en pure
macht. De Palestijnse aanwezigheid heeft de gehele Arabische en Derde Wereld
meer versterkt dan welke van hun politieke ideologieën ook.
Vervolgens komt naar de woorden van Prof. Said de Palestijnse missie neer op
individuen, of dat nu Jasser Arafat is of de dichter Samih al Qassem of welke
vastbesloten man of vrouw dan ook, in Libanon, Nazareth of Detroit. Mensen die,
staande tegenover het zionisme, kunnen vragen: Bent u doende mij uit te wissen om
plaats te maken voor iemand anders, en, zo ja, met welk recht? Waarom mag een in
Chicago geboren Jood naar Israël emigreren, en een in Jaffa geboren Palestijn niet?
De ware kracht van de Palestijn ligt juist in dit aandringen dat hij een menselijk
wezen is, een detail dat dreigt weggevaagd te worden ten bate van een grandioos
project.
De Palestijnse actie staat derhalve voor een vredesidee, niet gebaseerd op het
transformeren van een ‘people’ in een ‘nonpeople’, noch op een geo-politieke fantasie
over machtsevenwicht, maar op een toekomstvisie waarin plaats is voor beide volken
in Palestina.
Over het alternatief moet Prof. Said open kaart spelen, het Midden-Oosten is
zwaarder bewapend en politiek méér gemobiliseerd voor een oorlog dan wélke andere
regio ter wereld ook. Israël heeft het non-proliferatie-verdrag niet getekend. Op zijn
minst een half dozijn staten worden van binnenuit of buitenaf bedreigd. De Verenigde
Staten zijn gebonden aan deze regio op manieren die noch zijn burgers noch zijn
regering voldoende kunnen begrijpen. Er is de olie, er zijn markten, er zijn
geopolitieke belangen en er staan nucleaire keuzemogelijkheden op het spel. De
Sovjet-Unie maakt van alles nog een dubbele kwestie. In dit enorme geheel van
imponderabilia was men gewoon tot een politieke analyse te komen door middel van
ideologische clichés, van een vreselijk simplisme.
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Maar zelden hebben opvattingen over rechtvaardigheid, realisme en medelijden enige
rol gespeeld, wanneer men over het Midden-Oosten dacht. Maar uiteindelijk moet
het wel het meest fundamentele menselijke instrument zijn dat vrede brengt. Dat
instrument is niet een gevechtsvliegtuig of een geweer: het is een ‘selfconscious
rational struggle conducted in the interests of human community’, aldus Prof. Said.

Geen oplossing zonder de PLO
Medio december vorig jaar bezochten twee Arabische politici Londen, om geheel
verschillende redenen: het waren Khalid al-Hassan, voorzitter van de commissie van
buitenlandse zaken van de PLO, en Khalid Mohieddine, leider van de oppositionele
Progressieve Nationale Unionistische Partij in Egypte. (Het is een linkse partij waarin
ex-Nasseristen en ex-communisten samenwerken.)
Al-Hassan moest in Londen spreken op een internationaal seminarie over
Jeruzalem, gesponsord door het Saoedische ministerie van voorlichting en Mohieddine
bracht op uitnodiging van de Labour Party een officieel bezoek. Beider bezoeken
waren niet met elkaar gecoördineerd, maar althans ten dele hadden beiden hetzelfde
doel voor ogen: Engeland en het Westen ervan overtuigen dat het zijn
Midden-Oostenbeleid niet teveel dient te baseren op onkritische steun aan president
Sadat.
Er bestaat een zekere consensus dat het Camp-Davidraamwerk geen voldoende
grondslag biedt voor een algemene Arabisch-Israëlische vrede. Er zijn twee obstakels:
een fundamentele hinderpaal is de onverenigbaarheid van de doeleinden van Israël
en die van de PLO. De andere, niet fundamentele hinderpaal is de scheuring tussen
Egypte en de andere Arabische staten.
Bij het zoeken naar het gemeenschappelijke tussen Israël en de PLO hebben de
Westerse mogendheden het zichzelf moeilijk gemaakt door slechts met één van de
partijen officiële relaties te onderhouden. In plaats van het aanknopen van
betrekkingen met de PLO, teneinde zó met de PLO-leiding over een wijziging van
hun beleid te kunnen praten, eisen de Westerse regeringen een verandering van het
PLO-beleid als voorwaarde voor het aanknopen van zulke relaties. In Engeland geldt
nu, dat er bijeenkomsten op officieel niveau kunnen worden gehouden, maar dat zolang de PLO het bestaansrecht van de staat Israël niet erkent - Britse ministers
‘will find it difficult’ om PLO-leden te ontmoeten. Regeringsambtenaren zeggen dat
dit ‘general conversations’ op sociale parties niet uitsluit, zoals op de receptie van
de Syrische ambassade een onderhoud
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plaatsvond tussen de Lord Privy Seal en Faroek Kaddoumi (hoofd van de politieke
afdeling van de PLO). Aan PLO-zijde vond men dit gesprek een goede en belangrijke
stap. Tenslotte is Kaddoumi de minister van buitenlandse zaken van de PLO en hij
was kort voor zijn gesprek met Lord Privy Seal officieel ontvangen door de regeringen
van België en Italië, en door de Europese Commissie in Brussel.
Hoe dan ook, de leiders van de PLO gaan in de richting welke de Westeuropese
regeringen sinds geruime tijd bepleiten: zeker, de PLO erkent nog niet het
bestaansrecht van Israël. Van de Palestijnse leiders te verwachten dat zij de
aanwending van hun land voor een Joodse staat juist achten, is te vergelijken met
een verwachting dat de Duitsers zoiets ook als juist zullen erkennen met betrekking
tot de Duitse deling. Dat doen zij niet en zullen zij ook niet doen. Maar wat de Duitsers
hebben gedaan is beloven, de status quo niet met geweld te veranderen. Een zelfde
soort belofte werd door al-Hassan in Londen afgelegd, toen hij zei dat - indien de
Palestijnen een eigen staat zouden ontvangen in een deel van Palestina - zij van dat
moment af zouden pogen Palestina te verenigen met ‘peaceful and democratic’
middelen. Dat zei al-Hassan tijdens bovengenoemd seminarie over Jeruzalem. Later
bevestigde al-Hassan tegenover The Times dat, zodra de Palestijnen hun mini-staat
zouden hebben, zij bereid waren van geweld af te zien. Men moest de Joden overreden
en niet met geweld dwingen hun ‘racistisch zionisme’ te verlaten en zich met de
Arabieren te verenigen in een democratische staat.
In Britse, maar ook in andere Westeuropese regeringskringen heeft men met
belangstelling van een en ander kennis genomen en men mag redelijkerwijs
verwachten dat, indien deze uitlatingen als officiële PLO-lijn worden bevestigd, de
Britse ministers het minder moeilijk zullen vinden om met de PLO-leiders te
converseren.
En voorts zou Mohieddine een rol kunnen spelen bij het helen van de breuk tussen
Egypte en de andere Arabische landen. Mohieddine was tegen het vredesverdrag
tussen Egypte en Israël en hij ontmoet in de Arabische wereld veel respect. Maar
zijn verzet is gematigd: hij is tegen de afzonderlijke Egyptische vrede met Israël,
maar wil een allesomvattende vrede. Hij erkent evenwel dat het bilaterale
vredesverdrag na de ratificatie geldig en bindend is en het derhalve onrealistisch is
als Arabieren het verdrag van nul en generlei waarde beschouwen. Mohieddine en
zijn partijgenoten zouden de Arabische landen kunnen gaan overtuigen dat zij met
de nieuwe situatie moeten leven en dat men zich moet concentreren op multinationale
pogingen om het Palestijnse probleem op te lossen.
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Bovendien is Mohieddine diep verontrust door de golf van verpolitiekte religie overal
in het Midden-Oosten en daarvan geeft hij de Verenigde Staten en president Sadat
de schuld. Volgens Mohieddine hebben die twee religieuze bewegingen aangemoedigd
als tegengif tegen linkse organisaties en partijen. Thans oogsten Washington en Sadat
de storm1.

1

Abu Ijad, Heimat oder Tod. Der Freiheitskampf der Palästinenser. Mit einem Vorwort und
unter Mitarbeit von Eric Rouleau, Econ Verlag, Düsseldorf/Wien, 1979, 320 pp. DM. 19,80.
D. Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau, De Mossad, de spectaculaire acties van de Israëlische
geheime dienst, Uitgeverij Elmar, Rijswijk, 1979, 271 pp., fl. 32,90.
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Vondeltheater in het Vondeljaar
Lieven Rens
De Nederlandse taalgemeenschap is er in het Vondeljaar 1979 aardig in geslaagd
te bewijzen dat de dichter wel degelijk sedert 300 jaar dood is. Nu, dat had
Busken Huet in de vorige eeuw ook al gedaan. Maar Huet meende toch nog dat
Vondel, hoe weinig populair ook, onze grootste dichter is geweest, dat men bij
hem veel kan leren, dat hij een bron van genoegen en geestelijke verrijking blijft
voor wie tot hem doordringt - al zijn die niet talrijk.
In 1979 hebben een paar journalisten en literairhistorici dat laatste ook nog eens
willen bevestigen. Maar veel talrijker waren degenen, die op Vondels lijk wezen. Zo
schreef Wim Zaal in Knack terecht: 'er is geen land ter wereld wiens nationale dichter
zó weinig gelezen, gespeeld of zelfs maar genoemd wordt.... De kwestie is: hoe heeft
het zo kunnen lopen? Ligt het aan het volk, aan de tijd of misschien aan de dichter
zelf? ‘De rest van zijn artikel argumenteert het laatste. Niet dat men dit de dichter
mag verwijten: wij zijn het, die hem ‘misschien uit nationalisme, ten onrechte tussen
de grote werelddichters in hebben geschoven’. Nederlands nationalisme bij een Pierre
Brachin, een Kåre Langvik Johannessen, een Elida Maria Szarota - geestdriftige
pleitbezorgers voor Vondel als een van de grootsten uit zijn eeuw? Ach nee. Natuurlijk
is Vondel zelf schuld. Hij trok zich immers weinig aan (anders dan Cats, Hooft,
Bredero) van de seksualiteit en de agressie van ‘the naked ape’. Hij was gebiologeerd
door wat de mens uitmaakt: zijn geestelijk wezen. Hij zocht verbeten het antwoord
op vragen als: waarom haalt macht het op recht? waarom laat God dat toe? wat
betekent het kwaad, als er een voorzienige goede God is? hoe komt de mens tot dat
kwaad? enz. Allemaal dwaze vragen natuurlijk, waar de verlichten en
geëmancipeerden van deze tijd lang voorbij zijn.
En toch - zo paradoxaal zijn wij - heeft die demonstratie van Vondelfobie in de
loop van het jaar zelf een aantal mensen doen schrikken. Iets als
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slecht geweten is aan het knagen gegaan. Tot in de theaterwereld toe. En anders dan
die consequent eigentijdse regisseurs en acteurs van de Antwerpse KNS, die de
programmatie van Joseph in Dothan doeltreffend torpedeerden, is het Amsterdamse
Publiekstheater tegen 15 december 1979 met een Lucifer klaargekomen, die vooral
in januari en februari 1980 in Amsterdam en andere steden in heel Nederland vertoond
is, met opmerkelijk succes. Ik sprak van slecht geweten. Dat leid ik af uit die realisatie
op de valreep en uit een intrigerende opmerking van regisseur Hans Croiset in de
programmabrochure: ‘Menigeen voelt een zekere huiver, wanneer sprake is van
programmering van een stuk van Vondel, en dan nog wel van Vondel's Lucifer,
waarvan wordt gezegd dat het één grote reclameboodschap is voor God. Maar laten
we - desnoods huiverend - óók vaststellen, dat Vondel's Lucifer een onbetwistbaar
literair hoogtepunt uit ons nationale dramaturgische verleden is en dat alleen dit feit
al een regelmatige vertoning zou moeten rechtvaardigen. Weinig Nederlanders kennen
hun klassieken op dit niveau. Daar is zeker ook het toneel aansprakelijk voor. We
kunnen, bij een snel voortschrijdende taalverarming, onszelf en de toeschouwer weer
iets duidelijk maken over de bronnen, waaruit de taal die wij nu spreken is gevloeid’.
Je voelt zo dat Croiset met zijn Vondel-verdediging zelf wat in de knoop zit. Maar
belangrijk is de erkenning, uit onverdacht theatrale bron, dat Lucifers literaire waarden
alleen al ‘een regelmatige vertoning zou moeten rechtvaardigen’ en dat het toneel
terzake een zekere aansprakelijkheid draagt.
Hoe dan ook, ik ben naar de Lucifer van het Publiekstheater gaan kijken. En dat
was dan, na de Faëton van de Studio Herman Teirlinck in Diepenbeek, het tweede
stuk dat ik n.a.v. het Vondeljaar opgevoerd zag (een realisatie ergens van Joseph in
Egypten heb ik gemist). In die omstandigheden is het nogal normaal dat ik ben gaan
vergelijken, al zijn er klassen kwaliteitsverschil tussen toch nog wel altijd het eerste
theater van Nederland en een instantie voor acteursvorming in Vlaanderen.
Eerste verrassende constatatie: beide opvoeringen hadden inderdaad veel
vergelijkbaars. Dat hangt wel samen met een manier, in 1979, om klassiek theater
voor een modern publiek speelbaar te maken. Maar ook met een opvatting over acteur
en acteren, die in is.
De kledij, en daardoor de sfeer, was telkens gemoderniseerd. Niet realistisch, maar
met een absurdistisch, vervreemdend tintje. In Diepenbeek droegen de acteurs
jockeypetjes in verschillende kleuren. Het Publiekstheater combineerde zwarte
bolhoedjes (dus nog een hoedeneffect) met wellicht die oude idee van Van Lennep,
de Lucifer in rok te laten brengen.
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Bolhoed en rok schiepen een indruk van uniformiteit, die subtiel doorbroken werd
door kleine hiërarchische en individualiserende tekens: edelstenen bij Lucifer, witte
volants bij Michaël, een bordeaux frontje bij Belzebub enz. In beide gevallen had de
kledij niets te maken met Vondels thema of met de wereld die Vondel heeft willen
oproepen. De mimèsis werd bewust afgewezen, de vervreemding principieel gezocht.
Gebeuren en personages werden in beide gevallen bewust onherkenbaar gemaakt.
Analoog ging het met decor en rekwisieten. In Diepenbeek (mooie vondst) was een
houten stuk renbaan met twee hellingen aangelegd dwars over de agora, aan één
einde afgesloten met een grote lichtende cirkel. De Amsterdammers suggereerden
schitterend de drie niveaus in Lucifer: de scène zelf de wereld van de engelen, onder
een verlicht glazen luik ter hoogte van de souffleursbak de wereld van de mens
beneden, de wereld van God en zijn vertrouwelingen boven: een verlichte dubbele
glazen deur met een indrukwekkende trap erachter. De Studio gebruikte een sulky
als zonnewagen, het Publiekstheater een metalen steigerconstructie als wagen van
Lucifer. Nog belangrijker waren daar de trapezes, touwladders en klimtouwen (à la
Peter Brook), die de scenische ruimte een grote beweeglijkheid en bespeelbaarheid
gaven. In beide opvoeringen bereikte men markante effecten met het principe van
de papieren hoepel, in Diepenbeek toen de zonnewagen dwars door de voormelde
cirkel de ruimte inscheurde, in Amsterdam door twee van de drie
deus-ex-machina-effecten in het vijfde bedrijf met krakende papieren wand en ticker
tape te organiseren. Heterogene voorwerpen kwamen ook telkens voor: zinloze
muziekinstrumenten in Faëton, een grote witte speelbal in Lucifer. Ruimte en
rekwisieten verbonden een vervreemdende functie met een symbolische, waren ook
theatraal soms polyfunctioneel: Lucifers wagen werd later afgodsaltaar.
In die ruimten lag telkens de klemtoon op de veelvuldige beweeglijkheid van de
acteurs. Ik heb me laten vertellen dat het voor de Studio letterlijk om een
examenopvoering ging, waarin alle soorten acteursbekwaamheden getest werden.
Dus o.m. acrobatisch springen, rollen, kruipen, kronkelen, vertraagd bewegen,
verstarren. Ook Amsterdam bracht een exhibitie van perfecte lichamelijke
instrumentaliteit: alleen volleerde trapezewerkers konden hier meedoen en het
veelzijdige grondturnen ontbrak al evenmin. De lichamelijke actie en interactie stond
soms in vreemd verband met de tekst: ik weet niet meer wie in Faëton lag te
kronkelen, toen Febus vertelde hoe de Python stierf. Maar dan weer was er een kloof
tussen gebeuren en tekst: waar de tekst Rafaël om Lucifers ‘hals bestorven hangen’
laat, gebeurde dat niét; daarentegen werkten op andere
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plaatsen gratuïte lichaamsaanrakingen tussen personages alweer vervreemdend. Maar
misschien is hier voorzichtigheid geboden: de in de programmabrochure aangegeven
coupures zijn niet alle gehandhaafd en dat kan tot oneffenheden hebben geleid.
Wat de personages betreft, kwamen Diepenbeek en Amsterdam in nog twee
belangrijke punten overeen: ten eerste werden mannenrollen (engelenrollen) door
herkenbare vrouwen gespeeld; ten tweede stelde ik in een aantal gedragingen een
opvallend puerilisme vast, opzettelijk of niet: zo de kindertrots van Faëton, zo Marijke
Veugelers' (nochtans sterke) Luciferist of de brooddronken uitgelatenheid van Michaël
aan zijn touw - effectvol genoeg, maar uit een sfeer van onvolwassenheid.
Ook hadden beide opvoeringen sterk geaccentueerd randgebeuren. In Diepenbeek
werden o.m. allerlei muziekinstrumenten ingespeeld, voor de hele duur van Lucifer
werden op een grote naaimachine engelenvleugeltjes gestikt (het enige wat aan
engelen deed denken). Iedere fase van het kerngebeuren bij de Amsterdammers werd
begeleid door individuele of groepsbewegingen, haast altijd met een zorg voor
symmetrie of contrapunt, en herhaaldelijk zinvol de aandacht vestigend op momenten
van het kerngebeuren.
Al die waarnemingen kan ik samenvatten in één formule: het ging telkens om
speelbaar-maken op zichzelf, waarbij het verband met de tekst vaak onzichtbaar
bleef, ja geloochend werd. Een autonoom speelbaar-maken, met allerlei elementen,
tot die van het cirkus toe. Het wekken van beweging om de beweging, het verjagen
van iedere statiek, rust of stilte, die bron van verveling zou kunnen worden.
Ik beperk me nu verder tot Lucifer.
Voor een Vondel-stuk houd ik niet van bolhoedjes en trapezes. Maar ik erken
graag dat Lucifer zonder hiaten goed speelbaar was gemaakt. Zeker als louter taal
werd het stuk goed gediend. Ik weet niet hoe zo'n stroom zeventiende-eeuwse verzen
overkomt bij het grote publiek, maar zelf heb ik genoten van, gehuiverd bij die
prachtige poëzie, die met perfecte frazering, gespannen ritmering werd gebracht.
Deze acteurs konden stuk voor stuk alexandrijnen spreken zoals het bij Vondel hoort,
alexandrijnen die, naar de onvolprezen demonstratie van Albert Verwey, lééfden uit
de spanning van zinsritme en metriek. Niets dan goeds over de adem- en
spreektechniek, in moeilijke lichamelijke omstandigheden (tussen twee rollen aan
de trapeze of zwierend aan een touw).
Met de vreemde decorelementen werden tal van zinvolle momenten gecreëerd:
Lucifer die tijdens zijn monologen van zelfverheffing etage per etage zijn wagen of
trapeze opklautert; Apollion en Belial die na het

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

752
smeden van het complot onopgemerkt boven de discussiërende engelen blijven
zweven tot hun ogenblik gekomen is; het ‘dwarsdrijven’ van de verbonden trapezes
in de muiterij tegen Michaël, indrukwekkend; Lucifers trapezespel t.o.v. Rafaël, als
vlucht voor zijn geweten. Een mooie vondst vond ik de ‘lichtbak’ vooraan, die het
aangrijpendste moment van de hele opvoering mogelijk maakt: wanneer de rei, met
de rode Luciferwagen torenend op de achtergrond, steeds maar de vraag blijft
herhalen: ‘Waar zijn we toe gekomen?’ Dat ritornel van welluidende ontreddering
was een fraaie prestatie. De paleistrap beviel me minder, omdat de vertegenwoordigers
van God daar nogal wat tijd verloren en de muziek uit de hoogte soms storend sterk
doorklonk. Toch prachtig de smeekrei na het vierde bedrijf, waar je eerst kon denken
dat de rei Rafaël bij zijn bekommernis om Lucifer in de steek laat, maar waar die
dan plots op de trap geprosterneerd zijn bede aanheft. Die trap leek me trouwens op
twee ogenblikken drager van diepere betekenis. Kon de luide muziek niet bedoeld
zijn als een al te oppressieve aanwezigheid van God onder zijn schepselen, waardoor
hun vrijheid wordt aangetast? En terwijl de trap het stuk door tegenover de trapezes
de indruk wekt van blijvende stabiliteit, verandert dat helemaal op het einde: een
vracht rotsblokken stort neer, de trap wordt naar voren geslingerd, het licht in de
hemel gaat uit. Betekende dat niet, dat Gods paleis kapot was, en dat het nu bleek
niet uit architecturaal materiaal, maar enkel uit chaotische oerstof te bestaan?
Toch was ik zelfs over de speelbaarheid niet onverdeeld tevreden. Ze primeerde,
a.h.w. los van het stuk. Vondels vorm (toch een deel ervan) werd gebracht, maar
bewust losgemaakt van Vondels inhoud, die achterwege bleef. Het gebeuren klopte
niet: het ging hier niet om de beklemmende groei van een opstand naar zijn uitbarsting,
niet om een worp naar de kroon van God, niet om de eerste oorlog na wezenlijke
vrede, niet om een ommekeer van de kosmische orde. De personages klopten al
evenmin. En hier heb ik het niet zozeer over het gratuïte van vele handelingen, zoals
dat bodeverhaal van Uriël, vastgeklampt aan een deinend touw. Neen, ze waren
gewoon niet de personages van Vondel. Die trapezist met zijn bolhoed, die zich
Lucifer noemde, was geen ogenblik aartsengel of stedehouder van God of gevaarlijk
rebel of potentiële duivel. Hij was een vrij absurde figuur die geen uitweg vindt uit
de over hem neerkomende twijfel en ontreddering. Niet Vondels Lucifer kon bij
Rafaëls komst op zijn trapeze ineenstorten, zijn hoed verliezen, de witte schminklijn
dwars over zijn schedel laten zien. Niet Vondels Lucifer kon, na zijn beslissing,
moeizaam op handen en knieën kruipen tot bij een Belzebub ook al op zijn knieën,
waarna beiden zich hulpeloos aan elkaar recht trokken. Ook de
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andere personages, behalve misschien de intriganten, en Rafaël, bleven incoherent.
Michaël en meer nog Gabriël spraken knap hun verzen; maar ze waren drager van
Michaëls noch van Gabriëls persoonlijkheid. En dan die heterogene rei. Vondel op
zijn diepst na het derde bedrijf, o ja! Maar de beroemde Godszang na I was een
aanfluiting. Voor mijn part wilde men tonen dat de engelen in hun eerste staat speels
en ongedwongen met God bezig zijn - maar, bedoeld of niet, de uitvoering was
blasfematorisch. Nog erger vond ik de vermenging van rei en Luciferisten. Door
verschuiving van personages uit het ene naar het andere kamp had men kunnen
symboliseren dat Lucifers aanhang groeit. Maar nu trad één en dezelfde figuur nu
eens in de rei, dan weer bij de Luciferisten op, in een blijkbaar absurde wisseling.
Dat is in ieder geval boven mijn bolhoedje gegaan.
Deze speelbaar gemaakte Lucifer was Vondels Lucifer niet meer, ook al maakte
hij gebruik van Vondels taal. Beeld en zin lagen uit mekaar. De incoherentie was tot
systeem verheven. Zelfs louter artistiek gezien was Vondels boodschap uitgehold.
Men heeft Vondel gespeeld. Zonder hem te (willen) begrijpen? Ik vrees het. Zonder
in hem te geloven? In elk geval. Ons werd iets in een boeiend-bonte huid getoond,
maar wat er onder die huid had moeten leven, was er niet meer. Deze in zoveel
opzichten geslaagde Lucifer-opvoering werd aldus, bedoeld of niet, een demonstratie
van Lucifers niet-zijn.
Wat antwoordt men? Dat alleen zó Lucifer nog bij een hedendaags publiek kan
overkomen? Dat Vondels inhoud vandaag geen kans meer maakt? Ik denk daar anders
over. De speelbaarheid werd bewezen. Waarom zou zo'n bewijs plotseling voor
Vondels éigen Lucifer niet meer opgaan? Wat is daar immers toe nodig? Allereerst
dat de acteurs de verzen kunnen brengen, als sensibele, zwierige actie-, gevoels- en
denktaal. Nu, dat deden ze. Dan: dat beweging en concentratie er de spanning
inhouden. Dat gebeurde ook. Waren de trapezes e.t.q. daarvoor echt een conditio
sine qua non? Of de absurd rollende en kruipende figuren? Zou het niet ook met
constructies met ladders en trappen gaan, met galant wandelende, discussiërende,
ruziemakende figuren? Met die spreektechniek, die bewegingsregie wordt m. i ook
een Lucifer speelbaar die Vondel nog kan herkennen.
Ik vraag me af of we de kern van de zaak niet raken met de vaststelling dat het
theater tegenwoordig geen stuk van Vondel meer opvoert, maar Vondel tot
voorwendsel neemt voor eigentijdse theatrale experimenten. En dan, zal de
toneelwereld opwerpen, hebben wij soms dat recht, ja hebben wij soms die artistieke
plicht niet?
Ja, hier raken we de kern van de zaak.
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Er bestaat een eigentijdse architectuur en er bestaat een ‘klassieke’ architectuur. Er
gaan miljarden naar nieuwe, experimentele gebouwen en er gaan miljarden naar de
redding van Thebe, de Boroboedoer, in WO II verwoeste stadskernen. En men redt
en restaureert, in een zo absoluut mogelijke getrouwheid aan vorm en geest van het
origineel.
Er bestaat een moderne schilderkunst en er bestaat een ‘klassieke’ schilderkunst.
Moderne schilders adapteren soms een klassiek werk: Dali zij ‘zijn’ Mona Lisa
gegund. Maar wie de oude meesters wil zien zoals ze zijn, die kan terecht in
welgeclimatiseerde musea of bij allerlei publikaties met zo getrouw mogelijke
weergaven van het werk.
Er bestaat moderne muziek en er bestaat ‘klassieke’ muziek. We naderen het
theater: ook muziek behoeft realisatie door (een) andere(n) dan de componist.
Modernen passen soms klassieke muziek aan, liefst beter dan die arme 40e van
Mozart. Maar bij een uitvoering van Monteverdi's Orfeo of Beethovens Zevende
verwacht men van dirigent en orkest een realisatie die naar vorm en geest zo getrouw
mogelijk is aan de partituur. Ja, men grijpt naar oude instrumenten. En ik denk niet
dat een Harnoncourt, een Karajan zich, aldus dienend, in hun eigen creatieve
ontplooiing tekort gedaan voelen.
Waarom moet het dan zo anders met het toneel? Waarom niet, aan de ene kant,
het moderne toneel (plus, als men dat wil, moderniseringen van klassiek) laten gelden,
en aan de andere kant het ‘klassieke’ toneel eerlijk zijn kans geven? Vondel bestuderen
zoals Karajan Beethoven bestudeert. Het Lucifer-personage uitbouwen zoals
Rostropowitsj zijn solopartij in Dvor aks celloconcerto uitbouwt. Waarom kan dat
niet? Lucifer brengen als aartsengel, als rebel tegen God, als prototype van menselijke
hoogmoed, ontevredenheid, vrijheidszin, vermetelheid. De eerste staat van de hemel
brengen zoals Vondel dat bedoelde: orde, vrede, harmonie, geluk; en het doorzetten
van de opstand als: chaos, oorlog, verscheurdheid, noodlot? Achter Vondels Lucifer
geen Pirandello-probleem gaan zoeken, maar in het stuk die dingen terugvinden waar
wij mee bezig zijn of die ons over het hoofd hangen: onze autonomie en haar weerslag
op natuur, demografie, revolutie; de spanning tussen orde en vrijheid, establishment
en vernieuwing; de gespannen of gestoorde intermenselijke verhoudingen, rivaliteit,
jaloersheid, egoïsme; gezag, medebestuur, inspraak, anarchie; hoelang vrede houdbaar
is, wanneer oorlog bittere noodzaak wordt. Al die problemen van ons - ze steken in
Lucifer.
Weet je wat ik soms denk? Dat men geen echte Gabriël, geen godstolk meer wil
brengen omdat men in God niet gelooft, God afwijst, godsdienst veracht. En geen
echte Lucifer, omdat men niet wil weten dat de hoog-
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moed i.c. bij de mens een kwaad is, omdat men lak heeft aan moraal. Geen echte
Vondel, omdat de vent een zoollikker was van de regenten (dixit Gorter), moordenaar
(of weinig minder) van zijn zoon, agent van de 17e-eeuwse jezuïeten. Want dat soort
karikatuur neemt bij velen de plaats van Vondel-beeld in.
Vergis ik mij, of spelen zulke dingen minder in de zin van onwil, als het om de
Matthäuspassion gaat, of om een Pinksterschilderij van El Greco? Waarom eigenlijk
zou een acteur meer hebben tegen de uitbeelding van een Vondelpersonage dat hem
vreemd is, dan tegen die van een gek, een gangster, een gaga clochard (die hij evenmin
is en die hij in het civiele leven misschien haat, veracht, vreest)?
Is men bang van het woord? Er wordt moderne schijnheiligheid ontmaskerd, en
gaat blijken wat men is, waar het God, het geloof, de gelovigen betreft:
onverdraagzaam?
Ik blijf erop wachten, dat artistieke integriteit ons klassieke drama weer een eerlijke
kans geeft. Met middelen als die waarover het Publiekstheater beschikt, is dat
mogelijk.
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Forum
Het nieuwe gelaat van het Spaans anarchisme
Heeft het anarchisme een bestemming? Zijn doctrine fascineert al meer dan een eeuw
lang de meest genereuze en briljante denkers en toch blijkt het onbekwaam het
maatschappelijk verkeer te regelen. Anarchisme is zo synoniem met confuse aspiraties,
een op de spits gedreven individualisme, kortom, het mooie monster uit de galerij
van politieke theorieën. Eenmaal evenwel daalden Bakoenins denkbeelden van het
ideeënrijk neer tot de Spaanse boeren en proleten om boven het Iberisch schiereiland
een zeventig jaar aanhoudende storm te ontketenen. Deze unieke ontvankelijkheid
voor wat slechts een exuberante utopie lijkt, verrast. In onderstaand artikel een
verklaring.
Met zijn geschiedenis, die bol staat van romantische tragiek en die het vrijheidsideaal
hoog in het vaandel heeft geschreven, laat Spanje een predestinatie tot het anarchisme
doorschemeren. Symboliseert de op één van Goya's doeken afgebeelde, kleine gele
man, die - de armen in kruisvorm - het Napoleaans executiepeleton uitdaagt, niet het
onverbiddelijke verzet van het individu tegen de compacte statenmacht; verkiest hij
niet de dood boven slavernij? En is Don Quichot wiens handelen een loopje neemt
met iedere rationaliteit, niet de vleesgeworden vrijheid? Zijn revolte is zo radicaal
dat zij in geen enkele politieke structuur thuishoort tenzij in een
millenaristisch-utopisch project.
Politieke en sociale bewegingen verklaren uit de vermeende ‘ziel’ van een volk
blijft een hoogst ongewoon procédé, dat om reden van onwetenschappelijkheid door
de meeste historici naar de afvalbak verwezen wordt. Maar gooien we niet het kind
met het badwater weg? Een duidelijk individualistisch ferment kan moeilijk worden
ontkend want het vindt - op veel concreter niveau - ook uitdrukking in de gangbare
Spaanse rechtsopvatting. Wars van geschreven wetten en justitiële machinerie, meet
zij het individu een absolute waarde toe, moeten delict en maatschappelijke plaats
of politieke houding het loodje leggen tegen een finaal waardeoordeel over de hele
‘persona’ van de gedaagde.
Naar het zeggen en schrijven van vele commentatoren werd de radicalisering van de
werkende klassen gevoelig in de hand gewerkt door een aristocratische burgerij, die
doof bleef voor de minste eis van wat zij denigrerend als ‘las turbas’ (plebs)
bestempelde. Op haar richtte ook falangist Saña in het tijdschrift Indice de
beschuldigende vinger: ‘Het Spaans anarchisme is in hoofdzaak een reactie op het
onbegrip en de onwil van de heersende kaste. Zolang deze de rechtmatige claims
van de werkers niet inwilligt zullen deze laatste alsmaar gewelddadiger worden. De
botsing tussen bourgeoisie en proletariaat is een universeel verschijnsel
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maar neemt bij ons door het dwaze en frivole gedrag van eerstgenoemde bijzonder
dramatische vormen aan.’ Is het dan - alle proporties in acht genomen - verwonderlijk
dat in het burgerlijk Europa de machthebbers cynisch optraden? In Frankrijk en
Duitsland hebben ze evenmin fluwelen handschoenen aangetrokken, wat de arbeiders
aldaar niet belette eer naar Marx te lonken.
In marxistische geschiedschrijving heet het dat de steun van de kerk aan de burgerij,
toen deze de collectief uitgebate dorpsgronden opslokte (1855), in regelrechte
tegenspraak was met haar ‘armenideologie’. Dat zette heel wat kwaad bloed bij de
boeren. De klap kwam des te harder aan omdat de talrijke monnikenorden tot dan
toe in nauwe symbiose hadden geleefd met de pueblo's en hun revoltes, tegen de wil
van de hogere clerus in, actief hadden gesteund. Zelf slachtoffer van onteigening
door de staat (1837) gooiden ze het roer om en gingen dichter bij de bezittende klassen
en hun politieke vertegenwoordigers aanleunen. En toen kwam het anarchisme het
ideologisch vacuüm opvullen. Zijn mystiek-religieuze dimensie - tegenover het
hemels paradijs stelde het zijn aardse -, zijn egalitarisme en strategie van directe actie
vergemakkelijkten uiteraard het proces. Door het kwantitatief overwicht van de
boerenstand in de samenleving raakten arbeiders en kleinburgerij weldra in de wazige
ban van het anarchisme. Het ging immers om een proletariaat dat nog op talloze
wijzen was verbonden met de landelijke bevolking, met haar tradities, haar reflexen,
haar mengeling van gelatenheid en brutale opflakkeringen van opstandigheid1.
Een gedachtengang die loopt als een trein maar een overdreven schematisch beeld
ophangt én van het anarchisme én van Spaanse toestanden. Dat alles in werkelijkheid
gecompliceerder liep bewijst volgende opmerking. Wat hadden de door de
‘desamortizacion’ wetten het pijnlijkst getroffen landarbeiders uit Andaloesië, als
eeuwige voorstanders van gelijke herverdeling van het beschikbare landbouwareaal,
gemeen met de uitgesproken collectivistisch denkende Catalaanse syndicalisten?
Toch beleden beide hartstochtelijk Bakoenins credo, golden ze als verwoede lezers
van diens geschriften. De klap op de vuurpijl kwam wel met de gedurfde
collectivisatiepolitiek van de kleine boeren uit Levant en Aragon. In '36 lieten ze
Andaloesië en Catalonië mijlen achter zich en maakten de thesis dat de positie in het
produktieproces het bewustzijn op beslissende wijze determineert tot een lachertje.
Zulk vermogen de meest uiteenlopende verwachtingen en praxes te overspannen
suggereert een natuurlijke verwantschap tussen doctrine en gastland. Ons rest de taak
in het souterrain van de Spaanse psyche die elementen op te sporen welke aansluiting
vonden met het anarchisme, met zijn utopische componente, zijn eis van directe
democratie, zijn hang naar kleinschaligheid en federalisme. En uit de doeken te doen
hoe de libertaire filosofie een eendere religieuze sfeer ademde als die van het katholiek
bastion, waarmee de nodige psychologische continuïteit was verzekerd.

Zuiders protestantisme
De Spaanse libertairen hebben aan de sociale strijd een ethische dimensie toegevoegd
welke onvermijdelijk herinnert aan het geloof van de eerste christen gemeenschappen
en aan het illuminisme van middeleeuwse secten. Hun charisma en ascese, samen
1

Deze nog te summiere verklaring van het Spaanse anarchisme signaleerde ik reeds in mijn
bijdrage Over Spaanse democratie, Streven, aug/sept 78, pp. 1022-1023.
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en vervolging waarin de anarchistische beweging voortdurend
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baadde overstegen de eng economische confrontatie om uit te monden in een
Weltanschauung met onmiskenbaar religieuze stempel.
Je kan het waslijstje van overeenkomsten tussen christelijke en libertaire actie
behoorlijk aandikken. Zo postuleerden beide de heilsverwachting, stelden een
grenzeloos vertrouwen in het gesproken en geschreven woord. Het woord maakte
om zo te zeggen de revolutie. Bécarud en Lapouge hangen een uitermate beklemmend
beeld op van de niet aflatende anarchistische prediking met hun verhaal hoe in
Andaloesië de Idee van vader op zoon werd overgedragen; hoe veteranen aan jongeren
hun belevenissen meedeelden; hoe brochures en kranten van hand tot hand gingen;
hoe weerbarstige lui geen rust werd gegund tot ze met het bekende neofietenvuur de
toorts overnamen. Dat de landarbeiders voor het overgrote deel analfabeet waren
vormde geen obstakel. Alvorens de dagtaak aan te vatten kocht men vlug een traktaatje
en liet zich door geletterde kameraden meermaals bepaalde passages voorlezen tot
men ze uit het hoofd kende en op zijn beurt onderwijzertje mocht spelen.
Andaloesische toestanden waren niet uitzonderlijk. In het algemeen werden - met
minder overgave weliswaar - door groepen en syndicaten in hun geschriften
enescuela's (scholen) onophoudelijk de problemen van de sociale revolutie
bediscussieerd. De Spaanse libertairen hebben trouwens nooit nagelaten om de
belangrijke en zelfs onbelangrijke werken van het internationale anarchisme te
vertalen en te publiceren.
De catechesedrang van christelijke en libertaire militanten werd geschraagd door
dezelfde optimistische visie op de menselijke natuur: mensen handelen onrechtvaardig
of erkennen de ware God niet, omdàt ze onwetend zijn. Hun de Waarheid onderwijzen
brengt ze weer op het rechte pad.
Voor anarchisten was, zoals in de beste manicheïstische traditie van de kerk, de
mensheid opgedeeld in twee categorieën: de ‘goeie’ en de ‘slechte’. Wat normaal is:
als je je erop beroemt over de alleenzaligmakende leer te beschikken laat je geen
ruimte voor andersdenkenden. Algauw kreeg de zwart-wit benadering concreet
gestalte in een arbeidersmythologie op haar smalst, werd met de hele bourgeoisfiguur
incl. moraal en attributen de vloer aangeveegd, heette het dragen van das, hoed, ja
zelfs schoenen ‘onwaardig en getuigend van een verdorven mentaliteit’. Zulke
gevoeligheid voor symboliek richtte bij sociale explosies de volkswoede allereerst
op de kerkgebouwen als wou men de macht in haar uiterlijke verschijningsvorm
treffen.
Welk verband was er nog met ‘politiek’ dat wil zeggen met bewuste uitstippeling
van een strategie met het oog op verovering van macht? Geen enkel. Anarchisten
hebben ‘de politiek’ nooit een goed hart toegedragen. In '36 weerhield niets de
Barcelonese werkers ervan de macht die zij de facto al bezaten nu ook de jure over
te nemen. Zij deden het echter niet. Sinds tientallen jaren immers had de CNT
(Confederacion Nacional del Trabajadores) de bevolking gewaarschuwd tegen de
zwendel van de politiek en hen gewezen op de voorrang van de economie, hen
afgehouden van burgerlijke democratie om ze te betrekken bij de directe actie die
moest leiden tot de sociale omwenteling.
Hooggestemde idealen kleefden ze aan, die ver boven genoemde zwendel uit reikten,
waarin aardse beslommeringen niet pasten. Zodat de Franse anarchistische theoreticus
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Rudiger, toen hij een congres van de CNT bij woonde, tot zijn grote verbazing moest
constateren dat de arbeiders nooit het probleem van salaris of levensstandaard
aansneden maar des te heviger debatteerden over ‘abstracte’ onderwerpen als vrijheid,
eigenwaarde van de arbeidersklasse..., wat hem deed besluiten ‘voilà, qui contraste
avec les congrès de l'autre côté des Pyrénées où l'on s'inté-
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resse avant tout aux questions matérielles.’
Precies omdat het deze militanten, die meer weg hadden van apostelen/poëten,
aan het minste vleugje machtzucht ontbrak konden zij - ondanks hun inzet - niet
optornen tegen de communisten voor wie organisatie, tactiek en logistiek een heilige
drievuldigheid vormden en daar bovenop mochten rekenen op belangrijke Russische
militaire steun. Hiermee is de hoofdreden van de snelle neergang van de CNT na de
lente van '37 blootgelegd.
De rood-zwarte ideologie bevat zo'n frappant religieuze component dat een
theorievorming van het Spaans anarchisme die daaraan voorbijgaat gelijkstaat met
geestelijke onmacht of kwade wil. Waarom die ideologie in de overige gelijkgezinde
naties niet aansloeg schrijft Drieu La Rochelle toe aan de specifieke ontwikkeling
van het katholicisme in Europa.
De auteur stelt - zeer terecht - het bestaan vast van een alomtegenwoordige
onwrikbare rebelse geest, ‘harder dan staal, onvergankelijker dan wat voor onkruid
ook’. In Noord-Europa werd die geest gekanaliseerd in en gerecupereerd door de
reformatiebeweging. Terwijl Rusland eeuwenlang zijn revolutionaire passie laafde
aan het nonconformisme van opgejaagde sekten (hoewel blijkbaar niet volledig want
Bakoenins ideeën vonden toch ook ingang, kijk maar naar de duizenden anarchisten
die de Tcheka heeft omgebracht) hadden de volkeren rond de Middellandse Zee geen
deel aan dit proces. Maar er was mèèr. Dank zij de Inquisitie trokken Spanjes
‘katholieke’ lower classes mee op tegen welgestelde joden, Moren en andere ketters,
lanceerden de upper classes nadien de Contrareformatie en werd met de
Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1813) tegen Frankrijk de Maagd van Pilar een
laatste maal vanonder het stof gehaald. De opstandige geest zat dus op het Iberisch
Schiereiland om allerlei historische toe- en wisselvalligheden opgesloten in een
ideologisch immobilisme
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waardoor hij slechts aan kracht won om tenslotte te exploderen in het anarchisme
dat Drieu La Rochelle als het zuiders protestantisme bestempelt.
Dit mag ons niet doen vergeten dat tot diep in de XVe eeuw, op de programs van
1391 na, meerdere culturen vreedzaam hadden gecoëxisteerd. Een ongemeen
openstaan voor diverse levensbeschouwingen sierde de Spaanse psyche - één van de
Reconquista-helden stichtte een universiteit waar het Arabisch, joods en christelijk
element gelijk aan bod kwamen - wat haar ongetwijfeld een flexibiliteit heeft
meegegeven die ook niet vreemd is aan de latere omschakeling.

Chaplins jacquet
De huidige autonome verzuchtingen van de Iberische gemeenschappen gaan een heel
eind terug in de geschiedenis. Nadat de Moren hun macht over het schiereiland
hadden gevestigd, viel het kalifaat al vlug uiteen in 23 taifa's: koninkrijkjes of
oligarchische republieken. Sommige bezweken na 3 eeuwen onder de christelijke
druk, andere - Andaloesië - gingen pas na 8 eeuwen door de knieën. Het
Reconquista-elan werd regelmatig onderbroken en - belangrijker - vanuit meerdere
centra gedirigeerd. Vele bergkoninkrijkjes maakten de Moren het leven zuur;
regeerden autonoom over de veroverde gebieden. Met de ‘katholieke koningen’ (rond
1500) ging de oude Wisigoothse droom van één Spaans rijk eindelijk in vervulling.
Maar niet zonder moeilijkheden. Zo zag Karel V zich verplicht vice-koningen te
benoemen tot wie de regionale cortes zich rechtstreeks konden wenden. Deze wijds
vertegenwoordigde organen functioneerden sinds 1250 in alle spaanse koninkrijken:
Castilië, Aragon, Valencia, Catalonië, Navarra. Ze stemden subsidies en keken er
vooral op toe dat de staatshoofden de fuero's (statuten) zoals het recht op eigen munt,
belastingstelsel, jurisdictie... respecteerden.
Pijler van de regionale democratie was de gemeentelijke consejo of soevereine
vergadering van burgers, later een beperkter assemblee, die plaatselijk de lakens
uitdeelde. Terzelfder tijd haalden steden en gemeenten de onderlinge banden nauwer
aan, heetten dorpen rond Barcelona d.m.v. een juridische fictie ‘staten’ van de
metropool waarmee ze lucht gaven aan hun spontane hang naar federalisme.
Voeg hierbij de diepgewortelde traditie van het agrarisch collectivisme met zijn
communale gronden en weiden en je begrijpt dat de anarchistische boodschap in
goede aarde viel.
Bij mijn onderzoek naar de gronden van het vrijheidsepos heeft iets aparts in heel
dit gebeuren mij getroffen, iets waar wij in onze maatschappij die het
technisch-wetenschappelijk ideaal aanhangt moeilijk bij komen, omdat het meer te
maken heeft met een Utopia dan met nuchter rationeel denken/handelen.
Wat te denken van een Andaloesische pueblo, waarvoor plots het uur U van de
revolutie geslagen schijnt te zijn. Opgezweept door de fata morgana van een haar
opwachting makende gouden toekomst legt het dorp er het bijltje bij neer, trekt naar
de dichtst bijgelegen stad, slentert daar doelloos rond wachtend op joost weet welke
deus ex machina, om dan wanneer die het laat afweten maar op zijn stappen terug
te keren en twee weken later de normale levenswandel te hervatten?
Dit scenario herhaalde zich dorp na dorp, echter nooit gelijktijdig.
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Of wat van de gebeurtenissen in Barcelona tijdens de ‘tragische week’ (1909)?
De linkse organisaties beantwoorden het regeringsbesluit reservisten op te roepen
(om in Marokko een koloniale oorlog te gaan uitvechten) met een algemene staking.
Barcelona ligt er verlaten bij. Tot opeens, zonder enig aanwijsbare reden, straten
worden opgebraken, barricaden opgeworpen, kerken in vlammen opgaan. Ieder
steegje viert dan een week lang haar micro-revolutie: ordewoorden en slogans va-
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riëren, gaan soms steil tegen mekaar in, enig leiderschap is ver zoek.
Ongewild dwalen je gedachten af naar Don Quichot waarmee Cervantes zo prachtig
de hidalgokaste of lagere adel portretteerde. Zij maakte het gros van de troepen uit
die Spanje heroverden, nadien Vlaanderen, Italië en Latijns-Amerika aandeden. Met
de ineenstorting van het imperium verdween meteen haar bestaansreden en kregen
we de een beetje ridicule straatarme edellieden welke zo uit een voorbij tijdperk
leken gestapt. Door hun getalsterkte bepaalden ze in belangrijke mate het Spaans
temperament met hun nostalgie naar vroegere glorievolle avonturen en hun
anti-produktivistische houding. Net als Chaplins jacquet diens afwijzing van de
arbeidersconditie symboliseert, vertaalt Don Quichots materiële en psychologische
uitrusting de onaangepastheid van deze groep aan de nieuwe tijden. Maar dreigen
we niet door het alle aandacht opslorpende exorbitante gedrag van Don Quichot het
sympathieke stuntelige dikkertje achter hem uit het oog te verliezen? Sancho Panza
die slaafs zijn meester volgt in diens gewaagde droomwereld? Is hij niet de brave
ziel, de Spaanse uitgave van jan-met-de-pet, die de utopie de hand reikt?
Ging het anarchisme met de opkomst van het moderne industriële Spanje ter ziele?
Ik geloof van niet. En wel om de goede reden dat een volk niet zomaar zijn
geschiedenis kan afschudden. Het Iraanse voorbeeld is sprekend. Deze mening wordt
gedeeld door de marxistische historicus Sergio Vilar. ‘Laten we ons niet doodstaren
op de strikt militante sector’, schrijft hij, ‘doorslaggevend is dat de anarchistische
traditie zich nog altijd doorzet in een brede anti-autoritaire tendens gekoppeld aan
de idee van destructie van de staat.’ Met andere woorden het anarchisme is het kapitaal
dat door de langdurige beoefening ervan gedeponeerd werd in de subjecten van deze
gemeenschap.
Maar de staat is danig van gelaat veranderd of om het Gramsciaans te stellen er
heeft een accentverschuiving plaatsgevonden van de ‘société politique’ naar de
‘société civile’, de macht is veel meer gespreid dan vroeger. Ook daarop moet nu
een antwoord worden geformuleerd. Het feit dat, om maar één voorbeeld aan te halen,
de libertaire filosofie een steeds grotere aanhang verwerft onder mensen die actief
zijn op architecturaal en stedebouwkundig vlak en hierbij niet in de woestijn preken
- kijk maar naar de hele strijd die zich heeft ontsponnen met als inzet het voortbestaan
van de volkse wijk Barrio Chino - stemt mij optimistisch.
Het woord is nu aan de Spanjaarden.
W. Van Malderghem

Naslagwerken
Jean Bécarud et Gilles Lapouge, Anarchistes d'Espagne, André Balland, Paris,
1970.
Pierre Vilar, Histoire de l'Espagne, P.U.F., Paris, 1971.
Sergio Vilar, Dictature militaire et fascisme en Espagne, Editions, Anthropos,
Paris, 1977.
César M. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, Editions du Seuil,
1969.
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Allemaal drama
De theorie van het drama is in de Nederlanden geen volks bedrijf. Als Dr. H. van
den Bergh dan Teksten voor toeschouwers aanbiedt, dan is er oprechte reden tot
blijdschap want een belangrijk veld wordt ontsloten1. Hem is principieel het recht te
gunnen de dramatheorie op te vatten als een werkgebied binnen de
literatuurwetenschap, omdat hij het drama omschrijft als ‘onderdeel van literatuur’
waarvan de specifieke eigenschappen voortkomen uit de bestemming tot opvoering.
Tegelijk bevredigt me dit deeldenken nauwelijks. Met precies dezelfde
werkbeschrijving kan je immers hetzelfde opdrachtschema als onderdeel van de
theaterwetenschap situeren. Als alles echter afhankelijk blijft van een bijzondere
klemtoon in een identieke formule, dan lijkt me de exactheid van de definitie
aanvechtbaar.
Ondertussen opteert hij terecht voor een systematische benadering van het thema.
Een eventueel chronologisch-historische behandeling komt nochtans opzetten in het
overzicht van de genres. Die genealogische indeling (tragedie, komedie, leesdrama,
episch drama, absurd drama), in zich sterk betwistbaar zowel principieel als in de
eigen vorm die van den Bergh presenteert, blijft koel-conventioneel, classificeert
wat gewonnen verloren en problematiseert vooral niet deze subtitulatuur, wat best
mogelijk en wellicht noodzakelijk was in een aanpak die zich principieel voordoet.
De auteur goochelt overigens ook elders wat willekeurig met criteria. Enerzijds wenst
hij terecht universalistisch te worden, niet de eigenschappen in conjuncturele rimpels
te leggen maar de totaliteitsexistentie van het verschijnsel drama op te vangen,
anderzijds wijst hij ieder vermoeden van normatieve beschrijving ver van zich af;
dat universalisering het norm-karakter toch wel niet volkomen ontlopen kan, blijft
voor de lezer als conclusie.
Erg te prijzen is het grondplan van de communicatieve structuur van het drama;
op die manier wordt de relatie tussen tekst-als-intentie en opvoering-als-bestemming
ontologisch verklaarbaar. Of er niet ook enig verschil bestaat tussen de
communicatieve kenmerken van het drama en die van de theateropvoering, blijft
onbehandeld. Communicatie is daarom een al te grof referentiekader waarin geen
ruimte is voor de opdeling in intra- en extra-communicatieve procedures die wellicht
dichter bij de kern van het onderscheid tussen drama en theater aansluiten. En dat
het drama een ‘focalisator’ (34) zou missen, d.i. ‘de instantie die maakt dat wij de
verhaalelementen als gezien door een bepaald personage gepresenteerd krijgen’,
neem ik niet graag over; behalve het toch opmerkelijke feit dat deze uitspraak als
bewering alleen staat en niet onderbouwd wordt, blijft er m.i. de stellige hypothese
te toetsen of van den Bergh niet een aantal structurele componenten van drama én
theater (idiolect bv) pertinent verwaarloost. Dergelijke zinnen verraden zijn
ontoegankelijkheid tot semiotische procédés; hij dient ze niet bij te treden noch over
te nemen maar hij mag ze niet stilzwijgend discrediteren. Des te meer valt me dan
op dat hij, in een heel ander verband, verrassend ‘opvallende tekens, als sleutel voor
de goede verstaander’ (160) aanhaalt, wat toch onbegrijpelijk blijft zonder het devies
van het focusbeginsel.
1

Hans van den Bergh, Teksten voor toeschouwers. Inleiding tot de dramatheorie, Dick
Coutinho, Muiderberg, 1979, 173 pp., fl. 19,50.
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Wat mag verwacht worden uit het actuele aanbod van dramatheoretische concepten,
tref je prompt aan: Levitt, Janssen, Beckerman, van Kesteren, en natuurlijk ook Van
der Kun, al haalt hij diens attitudinele, ja ideologische tekorten niet aan. De auteur
zwaait niet erudiet met zijn kennis van deze en nog
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andere theoretici maar bouwt ze logisch in een zelf uitgestippelde strategie van de
kennis van het drama in. Op die manier is het boek duidelijk een aanwinst voor een
bepaald slag publiek, die jongelui die zich op een ander dan intuïtief niveau met de
problematisering van het drama willen bezighouden. Jammer vind ik het nochtans
wel dat, terwijl de voorwaarden daartoe aanwezig lijken, niet op een zelfstandig
wetenschappelijk niveau ingegrepen werd in het theoretische denken; thans is het
meer stapelen dan bouwen. Fraai gestapeld, maar niet verrassend. Tenzij wellicht
die overbodige appendix over de theaterkritiek, die bevooroordeeld uitgaat van het
journalistieke handwerk (wat mag, maar hier niet logisch aansluit) en de zo nodige
gefundeerde discussie met drama en theater volstrekt negeert.
In Zuid-Nederland heeft zich Dr. J. Van Schoor ook met het drama beziggehouden2.
Bij hem gaat het niet om een theoretische verhandeling, maar om een ontwerp van
historiografie van het drama in Vlaanderen sinds 1945. Enige discussie van het
probleem dat de dramatische historiografie in zich zou inhouden, is niet te bespeuren.
Bij het uitschrijven merk je dan wel dat hij veel aandacht heeft voor het evenement
(zo mogelijk telkens de exacte datum, althans het jaartal van de dramatische tekst);
de structurele geschiedenis is daarentegen heel erg heterogeen, nu eens van individuele
auteurs monografisch uitgaand, dan weer van collectieve trends (komedieschrijvers,
vrouwen, werkgroepen). Vaste criteria bespeur je niet; het is een vaak driftig
uitvallende intuïtieve benadering waarin wel de persoonlijke stokpaardjes steigeren
maar waarin ook het reliëf niet ontstaat vanuit een herkenbare parameter. Vaak ook
staat de opinie verborgen in onontwarbare zin-

2

Dr. Jaak van Schoor, De Vlaamse dramaturgie sinds 1945, Uitg. Stichting Theater en Cultuur,
Brussel, 1979, 288 pp., BF. 275.
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nen, te snel en te slordig geschreven, zodat het beoogde educatieve perspectief (dat
m.i. in dit vormaanbod al bedenkelijk is) mij niet haalbaar lijkt. Perfecte symmetrie
in de progressie van het thema, logische opbouw in de presentatie van de dominante
kenmerken karakteriseren daarentegen een tekst van B. Van der Zouw, destijds de
basis van een radio-Nos-serie3. In een loslippige combinatie van systeembeschrijving
en historische schaatstocht biedt de auteur principes en toepassingen van de komedie
aan, versneden met tekstfragmenten, soms vrij uitgebreid, maar altijd toch uit de
structurele samenhang losgebroken. De populistische stijl die alle wat zondagse
termen schuwt, vermijdt toch niet deessentiële punten, versimpelt en verminkt ze
evenmin. Op wat voor slag menselijke constante de komedie opgebouwd wordt, waar
ze haar intieme vormprincipe vandaan heeft, welke variabelen en varianten door de
muterende samenleving bedacht zijn, en wat de komedie nu voorstelt als
maatschappelijk gegeven, dat zijn de fris-logische krachtlijnen die als illustratieveld
de komedie uit alle tijden en alle landen toegewezen heeft gekregen.
Helemaal niet universeel als variëteit van dramatische activiteit, maar misschien
toch wel door de actuele vertaling van altijdse fenomenen binnen de maatschappij
en de mens is het voor Noord-Nederland zo opvallend aanwezige Vormingstheater.
Nu het verschijnsel al een aantal jaren bestaat, werd het tijd even halt te houden,
achterom te kijken, te onderzoeken wat het allemaal ingehouden heeft. Bart Dieho
heeft dit tussentijdse rapport opgesteld als begeleidingstekst bij de tentoonstelling
die in het Toneelmuseum te Amsterdam te zien is geweest4. De tekst valt in twee
delen uit elkaar. Eerst krijgt een aantal publicisten, betrokken of beschouwend, de
gelegenheid hun ervaringen in de omgang met dit intentietheater samen te ballen. J.
Smeets (‘Ik weet het zeker: ik weet het nog niet zeker’), A. Rutten, P. Binnerts, G.
Van Zeventer, L. Van Duin staan stil bij diverse interne oriënteringen van het
koepelbegrip. Duidelijk wordt het wel dat de (on)lustgevoelens onverminderd
aanhouden, en de geestdrift zowel pro als contra blijft overschuimen; tegelijk hoor
je de beweging voorzichtig kreunen omdat tien jaar met de vuist geheven op pad
zijn, de spieren toch moe heeft gemaakt. Wellicht toch wat naïef is het
do-it-yourself-recept dat Dieho uitspelt om zelf je vormingstheater te maken. In een
tweede deel overheerst de informatie, verblijdend rijk op een zo beperkte ruimte,
met duidelijke profilering van het onvervangbaar eigen gehalte van ieder van de
thans actieve groepen. Alleen al om dit onderdeel (en de uitvoerige bibliografie) is
deze publikatie een tijdsdocument van heerlijke waarde.
In Dramatisch Akkoord 1978-79 heeft de vrouwenbeweging het theaterheft in
handen genomen5. Mieke Kolk (voor Nederland) en Marianne van Kerkhoven (voor
Vlaanderen) treden als gastredactrices op en trachten de toestand samen te knopen,
met interviews, beschouwingen, dramatische teksten; het is beslist geen onderzoek,
zelfs niet eens het opmeten van bereikte of verlangde resultaten, veeleer een
momentopname van dingen die onderweg zijn, zeker niet van triomf noch berusting.
3
4
5

Bart van der Zouw, Dat is allemaal komedie, M. Nijhoff, Den Haag, 1979, 320 pp., fl. 39,50.
Bart Dieho, Theater op de bres. Vormingstheater in Nederland en Vlaanderen, Uitg. Espee,
Amsterdam, 1979, 96 pp. fl. 19,90.
Dramatisch Akkoord 1978-79. Vrouw en theater, Samengesteld door R. Erenstein, J. van
Gorp, M. Hermans en M. Kolk, Standaard Uitg., Antwerpen/Amsterdam, 1979, 173 pp., fl.
21,-.
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Over het boek heen ligt er een waslijst van revendicaties: de positie van de vrouw
in het theater, de verhouding mannen- en vrouwenrollen in
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de dramatische literatuur, de frequentie van vrouwelijke auteurs, het vrouwbeeld
binnen het oeuvre van een auteur e.d. De tekst zelf richt zich nochtans exclusief op
concrete bevindingen. Hoe de vrouw in het huidige Nederlandstalige theater
opgenomen staat, lees je op erg verschillende maar altijd relevante wijze in diverse
vraaggesprekken, met E. Andersen (Wil je trouwen? Ga dan niet aan het toneel), J.
De Bruyn (Ik vind een vrouw uiteraard een sterk wezen), E. Hoomans (Ik heb nooit
mannelijke machtsmiddelen gebruikt), H. Haasse (Ik ben voor menselijke
emancipatie), A. Toen (Maken jullie maar kinderen, ik zal wel voor ze spelen en
schrijven), I. Lex (Als je met je werk bezig bent, heeft je geslacht geen belang).
Vrouwenproblemen in het theater (o.m. het beruchte stuk van P. Gems, de produktie
van Lilith, teksten van Proloog en Het Trojaanse Paard) worden nuchter aangeboden.
Evident is er een vrouwelijk perspectief aanwezig. Dat valt niet zo eenzijdig uit als
doorgaans gesuggereerd wordt. Het streven om althans enig evenwicht tegen de
mannelijke dominantie te bereiken, is nauwelijks opstandig te achten. Er blijkt geen
behoefte om nu een tijdperk van vrouwelijke ‘heldinnen’ in te luiden. Het scheve
wensbeeld van het socialistisch realisme wordt nergens voorgestaan. Wel lijkt me
de strijdcultuur een aantal malen de reële problemen te versimpelen, de wensclichés
niet te ontlopen, vooral in de technische behandeling van een concreet geschilpunt
en beslist ook in de vaak opinie-ex-machina-oplossingen die volstrekte wishful
thinking weerspiegelen. Deze vrouwen staan hun mannetje (om het talige vooroordeel
te bestendigen); zij hebben geen steun noch bewondering nodig en tot doorzetting
en volharding lijken ze stuk voor stuk voldoende bereid.
Een protestant van een heel ander slag (maar hoe anders eigenlijk?) is Wim T.
Schippers, vader van Fred Haché, Barend Servet, Sjef van Oekel en vele andere
vaderlandse antimythen6. In zijn verzamelbundel (Stemmen, Martha, De ondergang
van de Onan, Cross Now, Het is weer zo laat) staan de VPRO-tvteksten waarmee
hij alom ongenuanceerde instemming evengoed als bodemloze afwijzing heeft gekend.
Schippers is een uniek fenomeen met ongeremde en toch gemanipuleerde leutigheid
die taal noch moraal ontziet. Een moralistisch satiricus die zonder eigen centrum te
werk gaat, een centrifugaal auteur die de ethische kneusjes als heerlijke brokken
midden in zijn lotgevallen dropt en er dan systematisch de omgekeerde
verwachtingspatronen van presenteert. Met een altijd ergerlijke simplicitas die zijn
diepergravende ergernis over het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving
(en vooral van haar on-waarden) ventileert. Zijn geheim is de formule, vaak volstrekt
onleuk maar altijd uitermate uitgekiend gemaakt, het cliché, binnenstebuiten en
ondersteboven, als dramaturgische methode. Provodrama in dubbele zin: provocatief
qua inhoud en vorm, provomentaal qua instelling en methode. De strategie van de
doorslaande stop. Herijken van wat humor heet. Met de nonsenstaal van de perfecte
logica. Anagrammen van de samenleving, met het sofisme als code, het niets als
intentie, het oneigenlijke als unieke inhoud. Het doet je vertrouwen krijgen in de
zingeving van de televisie.
C. Tindemans

6

Het drama van Wim T. Schippers, De Bezige Bij, Amsterdam, 1979, 463 pp., fl. 45,-.
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Boekbespreking
Theologie
Papsttum als ökumenische Frage, Herausgegeben von der
Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute, Kaiser, München,
Mainz, Grünewald, 1979, 327 pp.
In oktober 1977 wijdde de Werkgemeenschap van de Duitse universitaire
oecumenische instituten een samenkomst aan het pausdom als oecumenisch probleem.
De voordrachten en de daarbij aansluitende besprekingen werden onlangs in een
bundel samengebracht. In de openingsvoordracht duidt E. Schlink de wezenlijke
vragen aan die thans omtrent het pauselijke ambt en een ambt in dienst van de
universele kerkelijke eenheid in het oecumenisch gesprek gesteld worden. De exegeten
E. Grässer en J. Blank onderzoeken de nieuw-testamentische uitspraken over Petrus
en zijn rol in de eerste gemeente en de implicaties hiervan voor het primaatschap.
W. de Vries beschrijft de evolutie van het primaatschap in de eerste drie eeuwen.
O.H. Pesch maakt de balans op van de discussie over het pauselijke primaatschap
en de onfeilbaarheid na Vaticanum I.H. Ott schenkt in zijn balans vooral aandacht
aan de filosofische en de theologische opvattingen omtrent wat ware en bindende
uitspraken zijn. Tenslotte bieden J. Moltmann en H. Stirnimann enkele stellingen
over de mogelijke oecumenische rol van het pausdom als dienst aan de universele
kerkelijke gemeenschap. Ondanks de aanmatigende toon die soms doorklinkt, is de
bundel een waardevolle bijdrage tot het theologische gesprek over de oecumenische
rol van het pausdom. Hier worden inderdaad vragen gesteld die men niet haastig en
geërgerd kan toedekken. Toch roept de uitdrukkelijke oriëntering van de bundel
vragen op. De aanvangen in het Nieuwe Testament en in de eerste eeuwen worden
onderbelicht; Vaticanum I en zijn nasleep scherp overbelicht. Tussen beide liggen
weinig interessante eeuwen, die men met een ‘Niemand will heute mehr das Papsttum
des Hochmittelalters oder das Papsttum des 16. Jahrhunderts... verteidigen’ afvoert.
Het is werkelijk niet zo evident ‘dass die eigentlichen Entscheidungen im Neuen
Testament fallen’! (305v.). Ligt nu juist niet in deze niet behandelde eeuwen een
heel stuk beslissende geschiedenis voor de ontwikkeling van het Romeinse
primaatschap en de pauselijke onfeilbaarheid? Zonder blind te zijn voor de
onmiddellijke theologische, ideologische, politieke enz. oorzaken van de definiëringen
in Vaticanum I, kan men toch evenmin de even beslissende ruimere context
uitschakelen. In deze bundel staan twee zuilen. De architraaf die beide verbindt
ontbreekt. De behandeling van het onderwerp illustreert de noodzakelijkheid van
een fundamentele reflectie over de band tussen exegese en de ontwikkeling van de
kerkelijke leer en praxis.
Jos Vercruysse
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Geschiedenis
Hans-Joachim Hoppe, Bulgarien - Hitler eigenwilliger Verbündeter. Eine
Fallstudie zur Nationalsozialistischen Südosteuropapolitik, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1979, 310 pp., DM. 36,-.
Onderhavig boek is een doctoraatsthesis die in de winter van 1976-77 voorgebracht
werd aan de Faculteit Wijsbegeerte van de universiteit van Keulen.
Oorspronkelijk had de auteur zich voorgenomen om de verhoudingen te schetsen
tussen Duitsland en Bulgarije in de periode van 1918 tot 1945.
Het boek zelf is meer geworden dan een studie van de politieke betrekkingen
tussen twee landen, maar in een breed perspectief heeft de auteur heel wat meer
problemen behandeld, met name:
1. De politieke en economische betrekkingen tussen Bulgarije en Duitsland.
2. De moeilijkheden tussen de vijf cruciale landen van de Balkan, nl. Turkije,
Griekenland, Roemenië, Joegoslavië en Bulgarije zelf.
3. De verhouding tussen Bulgarije en de Sovjet-Unie. Sofia heeft nooit oorlog
verklaard aan de Sovjet-Unie en er werden nooit Bulgaarse troepen gebruikt
tegen de Russen.
4. Tenslotte schetst de auteur op een kritische wijze de Balkanpolitiek van de
westelijke mogendheden, die gekenmerkt was door een beperktheid van belangen
(Groot-Brittannië), een gebrek aan inzicht (de Verenigde Staten van Amerika)
of door de onmogelijkheid om zich in de Balkan waar te maken (Frankrijk).
In dit opzicht is dit boek dan ook iets meer geworden dan de titel aangeeft en wil
dan ook meer zijn dan een kritische beoordeling van de relaties tussen Berlijn en
Sofia. Hoppe heeft er een boeiend stuk Balkangeschiedenis van gemaakt,
overzichtelijk en inzichtelijk door het ontrafelen van het bijna niet te ontwarren
kluwen van de moeilijke en ingewikkelde situaties die de Balkan altijd hebben
gekenmerkt.
Maar de auteur gaat verder en geeft in zijn werk ook een praktisch inzicht in de
enge grenzen waarbinnen kleine staten die toch strategisch van het grootste belang
zijn zoals Bulgarije, hun buitenlandse politiek moeten voeren.
Daarom is de titel met het ‘eigenwilliger Verbundeter’ niet zo goed gekozen.
Bulgarije had geen mogelijkheden meer om een eigen keuze te kunnen maken en
moest noodgedwongen partij kiezen voor Duits-
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land. En daarom verdienden de Bulgaarse politici die in februari door het nieuw
communistisch regime ter dood gebracht werden, een beter lot.
De kritische herwaardering van een brok Balkangeschiedenis brengt tevens de
onkunde of het gebrek aan kennis naar voor waarin de westelijke mogendheden zich
tegenover de Balkan bevonden en toont duidelijk aan dat ze weinig inzicht hadden
in de moeilijkheden en de problemen waarmee Bulgarije af te rekenen had.
Een paar schoonheidsfouten. Ten eerste worden de namen van dezelfde Bulgaarse
politici niet altijd op dezelfde manier geschreven wat soms storend werkt en ten
tweede had de auteur er goed aan gedaan in zijn datums ook de jaartallen aan te
geven. Misschien waren een paar historische kaarten niet overbodig geweest.
Maar dat zijn zoals gezegd enkel schoonheidsfouten. Alleszins een belangrijk
boek. De lezer wordt verondersteld een brok wereldgeschiedenis te kennen om deze
studie met vrucht te kunnen lezen. Hoppe heeft hiermee een enorm werk verricht,
met op het einde een aantal belangrijke en verhelderende bibliografische nota's, een
overzicht van de Bulgaarse regeringen van 1918 tot 1945, een chronologische tabel
van de belangrijkste feiten sedert 1918 en een omvangrijke bibliografie.
A. Van Peteghem

Taalwetenschap
H. Parret, Filosofie en Taalwetenschap, Van Gorcum, Assen, 1979, 124
pp., fl. 19,90.
Het moet gezegd dat dit een erg leesbaar boek is; niet enkel is het helder in de
probleemstelling en uitwerking ervan, maar de lectuur ervan kan beslist aanbevolen
worden. In zijn inleiding geeft H. Parret aan dat hij dit werk als filosoof heeft opgevat,
en een kritische invalshoek voorstaat. Dat houdt hij ook vol: zonder polemisch te
worden krijgen we een beknopte doch serieuze discussie van tal van
taalwetenschappelijke problemen. Hij is nooit dogmatisch, en bijna altijd op een
voortreffelijke manier didactisch te werk gegaan. Mijn kritiek is eigenlijk die van
een insider: in zijn slotparagrafen - eigenlijk het hele derde hoofdstuk - is H. Parret
naar het mij voorkomt het meest origineel. Zijn argumentatie steunt daar echter
grotendeels op Greimasiaanse theorieën (hij vermeldt dit ook in een voetnoot), die
voor het overige in het werk stiefmoederlijk behandeld worden, terwijl de auteur
juist een geschikte persoon zou zijn om correspondenties en divergenties op dit vlak
te behandelen. Het is mij niet duidelijk waarom dit niet gebeurde, en ook niet waarom
S. beweert (op p. 51) dat er in deze linguïstiek geen plaats is voor ‘pragmatiek’,
terwijl hij zelf in zijn slotbeschouwingen (ongewild!) het omgekeerde demonstreert.
Eric de Kuyper

Literatuur
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Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach, met een inleiding
door Hugo Verriest en een nawoord van L. Simons, Lannoo, Tielt en
Roularta, Roeselare, 1980.
Bij gelegenheid van de herdenking van Albrecht Rodenbach, honderd jaar na de
vroege dood, op 23 juni 1880, van deze nog geen 24 jaar oud geworden geniale
Vlaamse dichter en studentenleider, publiceerden Lannoo en Roularta een reprint in
de oorspronkelijke vorm, maar op dubbele grootte van de door dr. Johanna Aleida
Nyland samengestelde bloemlezing uit het oeuvre van Rodenbach zoals die in 1905
te Roeselare bij Jules De Meester van de persen kwam. Evenals toen worden de 34
gedichten ingeleid door de bijdrage van Hugo Verriest over Albrecht Rodenbach,
uit Twintig Vlaamsche Koppen (1901). In een nawoord (p. I-IX) belicht L. Simons
leven en werk van Aleida Nijland en haar al te vaak vergeten inzet voor de
bekendmaking van de Vlaamse strijd en literatuur in Nederland. In 't bijzonder brengt
hij een goed gestoffeerd relaas van de zorgen
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die zij en haar uitgever Veen met de uitgave hebben gehad. Uiteindelijk zijn in 1905
twee enigszins verschillende edities verschenen, één bij Jules De Meester, waarvan
dus nu een herdruk, en één bij Veen in Amsterdam. Dat noch op de omslag, noch in
de colophon van onderhavige editie, net als in 1905, de naam van de samenstelster
wordt vermeld, is wel spijtig. Dit overigens zeer verzorgde boek zal hopelijk velen
opnieuw in de gelegenheid stellen de poëzie van de ‘wonderknape’ te smaken, vooral
ook zijn diepmenselijke gedichten (als Waarheid, Macte Animo, Die Beke, De Zwane,
enz. Waarin hij zocht naar soelaas voor zijn levensproblematiek.
Jan Geens

Alejo Carpentier, Die Harfe und der Schatten. Suhrkamp,
Frankfurt-am-Main, 1979, 211 pp.
Christoffel Columbus werd tijdens zijn leven al geroemd en verguisd. De slag om
zijn nagedachtenis duurt nog onverminderd voort. Eén ding staat onomstotelijk vast:
hij maakte van inboorlingen en inwijkelingen Amerikanen. Zij moeten in het reine
komen met wat dat voor hen betekent. Hun overwegingen terzake kunnen ons
Europeanen niet onverschillig laten. De spiegel die zij ons voorhouden laat immers
maar al te vaak een ontluisterend beeld zien van de beschaving die wij hun gebracht
hebben.
De Cubaan Alejo Carpentier (o 1904) is zelf een zoon van immigranten. Als een
rode draad loopt doorheen heel zijn oeuvre de meditatie over de ‘americaniteit’. Daar
is in 1959 nog een element bijgekomen: een revolutie die in haar denkschema's
eigenlijk toch ook een importprodukt uit Europa is. Een volledig succes is zij (juist
om die reden?) niet geworden. Zoals de figuur van Columbus verdeelt zij de
intellectuelen die zich met Zuid-Amerika bezighouden in twee onverzoenlijke kampen.
In zijn nadagen heeft Carpentier uitgeschreven wat in zijn ogen de figuur van de
Adelantado betekent. Het portret is niet erg vleiend voor het continent dat hem heeft
uitgezonden. De Genuees (of was hij een marrano, een ‘bekeerde’ Jood?) is een
leugenaar, een dief, een pochhans en vooral een geldhond: het woord goud komt
bijna in elke zin van zijn dagboek voor, het woord God alleen daar waar hij rituele
frasen moest spuien.
Boven dat alles komt dan de fout die Carpentier hem het zwaarst aanrekent:
Columbus heeft een volledig vertekend beeld van het nieuwe werelddeel naar Europa
gezonden. Hij ligt aan de basis van de mythe die Zuid-Amerika geworden is: een
Utopia dat zo contradictorisch is dat je er alle kanten mee uitkan.
Doorheen de monologue intérieur van de stervende Grootadmiraal weeft Carpentier
de tragikomische geschiedenis van Columbus' mislukte canonisering. Die zou de
antimodernisten goed te pas gekomen zijn: een heilige die met één voet in de Oude
en met de anders in de Nieuwe Wereld zou staan! Maar een grondige studie van het
dossier bracht teveel Allzumenschliches aan het licht. Ook hier had Columbus
posthuum weer de universalistische pretenties van Europa moeten dienen. Gelukkig
voor de onfeilbaarheid van het pausdom heeft de kerk de Ontdekker niet tot patroon
van het XIXe-eeuws kolonialisme gemaakt!
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G. Posson

Philip K. Cohen, The Moral Vision of Oscar Wilde, Fairleigh Dickenson
UP, Rutherford/Associated UP, London, 1978, 287 pp., £8,50.
Richard Gilman, Decadence. The Strange Life of an Epithet, Seeker &
Warburg, London, 1979, 180 pp., £5,95.
Wat recent al sporadisch over O. Wilde (1856-1900) werd gesuggereerd, staat in
Cohens boek als kern: het moralistische fundament van leven en oeuvre, tegen alle
schijn en reputatie in. Geen twijfel bestaat er over zijn geslaagde poging zijn leven
als mise-en-scène op te vatten; deze roltoekenning gaat echter van een diepere
behoefte uit en dit bewustzijn delft S. op als een constant gevecht met zonde,
verdoemenis en heil als thema's. Zij wijst erg ingenieus aan hoe ouden
nieuwtestamentische perspectieven (wat
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simpel gezegd: wraak en genade) convergeren in nooit voltooide strijd om voorrang.
Het verklaart tevens de relaties tussen puritein en zondaar binnen zijn oeuvre die hij
(vergeefs, toch?) heeft getracht te sublimeren tot een leefbaar concept van het
individualisme.
‘Decadent’ noemden Wildes tijdgenoten hem, en na hem en vóór hem nog vele
buitenbeentjes, een verfoeilijk contrabegrip van ‘gezond’ en ‘mannelijk’. Gilman
verklaart de historische uitholling van de term vanuit de idealisering van het
wenselijke, het geïdeologiseerde apriori, de geïdoliseerde vrees voor het andere. Het
begrip staat als schild voor restauratie en conservatisme, van de Romeinen tot thans,
en niet enkel in het literair-civilisatorische vlak. Af en toe holt S. zijn bewijsdrang
voorbij, polemiseert hij met schimmen. Afgezien van het ook thans actuele aspect
van het thema, valt hij ook te bewonderen omdat hij niet enkel essayistisch bezig is
een aantal verfoeide mensen en ideeën te rehabiliteren maar tegelijk ook constanten
her-denkt in sociaal-maatschappelijke opstellingstendensen van de mens tegenover
zijn wereld.
C. Tindemans

Elisabeth Marain, Het tranenmeer, Elsevier Manteau, Brussel /
Amsterdam, 1979, 142 pp., BF 265.
Met deze roman heeft S. een merkwaardig debuut gemaakt dat niet onopgemerkt is
gebleven aangezien het boek al aan een tweede druk toe is. Zonder afbreuk te doen
aan de literaire kwaliteiten van deze roman, wil ik erop wijzen dat hij in eerste
instantie een hoogstaand ‘document humain’ is. In de eerste helft van het boek wordt
door een ik-verteller, die afwisselend de man en de vrouw is, een relatie opgebouwd
van een paar met drie kinderen. Die relatie drijft op de gewone dagelijkse spanningen
maar is duidelijk verankerd ook in de zekerheid van de wederzijdse geborgenheid.
En dan komt de tarantula, metafoor voor het kankergezwel dat op korte tijd de man
in de kliniek, en na een opflakkering, voorgoed in het graf brengt. Ontredderd, ten
diepste gekwetst, tracht de vrouw, Nancy, die dood te ver-
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werken en slaagt er niet in. Ze komt in een spiraal terecht van verloren zelfvertrouwen,
emotionele verdoving, maatschappelijke hulpeloosheid door het verlies van de
echtgenoot. Na een mislukte zelfmoordpoging slaagt ze erin de pijn, die haar handelen
en denken blokkeert en haar belet te leven, te ruilen voor weemoed, die gesublimeerde
pijn is. Het schrijven is het proces dat deze transformatie van pijn tot weemoed
bewerkt. ‘Het tranenmeer’ is een voorbeeld van therapeutisch schrijven dat nergens
de grens van het inauthentieke overschrijdt.
J. Gerits

Willy Spillebeen en Hubert van Herreweghen, Gedichten 1979,
Davidsfonds, Leuven, 59 pp., BF. 145.
Ook dit jaar maakten de samenstellers uit de van januari tot september 1979
gepubliceerde gedichten in de grote literaire tijdschriften in Noord en Zuid hun keuze.
Van Louis-Paul Boon zijn gedichten (uit Maatstaf) opgenomen die op luciede wijze
en met zijn karakteristieke zelf-ironie het oud worden en de dood oproepen. Als een
in memoriam werden 2 gedichten opgenomen van de vrij jong gestorven dokter en
dichter Wilfried Vancraeynest. In deze bloemlezing treft men verder vele gevestigde
namen aan: Buckinx, Cami, Claus, Kopland, Snoek, Van Vliet, Vroman enz. Een
verrassing vormt het gedicht ‘Voorjaar’ als men ontdekt dat de dichter, Gerrit
Smallegange, 87 jaar is. De meeste ruimte heeft Herman de Coninck toegemeten
gekregen. De generatie van de jongeren (minder dan 30) is alleen vertegenwoordigd
door Miriam Van Hee en Guido Van Hercke. Gedichten 79 eindigen zoals altijd met
beknopte bio-bibliografische aantekeningen over elke dichter.
J. Gerits

Nieuwe verhalen en andere mededelingen uit de jaren zeventig. Gekozen
en ingeleid door Aad Nuis, Elsevier-Manteau, Amsterdam/Brussel, 1979,
183 pp., BF. 275.
Aad Nuis, zelf publicist, dichter en essayist, presenteert werk van 20
Noordnederlandse
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auteurs uit de jaren '70 als een vervolg op zijn bloemlezing ‘Korte verhalen uit de
jaren zeventig’. In deze nieuwe bloemlezing zijn erg heterogene stukken
samengebracht: verhalen van Mulisch, Brakman, Springer, F. van den Bosch, Olga
Rodenko en de jonge debuterende Patrizio Canaponi, columns van Carmiggelt, Piet
Grijs, Kees van Kooten, Gerrit Krol, nostalgische herinneringen en bespiegelingen
van Jan Blokker over Amsterdam, Jeroen Brouwers over Brussel, Hillenius over de
dood van zijn vader, S. Montag (pseudoniem van H.J.A. Hofland) over Amersfoort.
Bespiegelend, maar met de voor hem typische dubbele bodem, kan ook het stukje
van Gerard Reve genoemd worden. Bij de politieke actualiteit komen we terecht in
de episode waarin Remco Campert zijn levenswijze meedeelt in de afgesperde straten
rond het Indonesische consulaat in Amsterdam tijdens de bezetting ervan. Satirisch
en polemisch zijn de opgenomen bijdragen van Komrij, Karel van het Reve en Renate
Rubinstein.
Wat opvalt in de hier geboden staalkaart van wat er in Nederland zoal geschreven
werd in de jaren '70 in het grensgebied van verhaal en verhaalachtig proza is dat er
met een aantal trends in de maatschappij op zeer scherpzinnige wijze de draak
gestoken wordt. Maar in de formulering klinkt de onmacht dat er iets aan te veranderen
zou zijn ook onmiddellijk mee door. De kritiek gaat dadelijk de kant van de groteske
uit. Misschien ligt daarin het verschil tussen de jaren '60 en '70: de kritiek die tot
engagement aanspoorde is afgewisseld door een vlijmscherpe analyse op afstand.
J. Gerits

Antonio Skármeta, Ich träumte, der Schnee brennt, Luchterhand,
Darmstadt/Neuwied, 1978, 221 pp., DM. 28,-.
Van Skármeta bespraken wij reeds Niksaan-de-hand (Streven, december 1979, p.
280), een roman voor de jeugd waarover wij niet bijster enthousiast waren. Ik droomde
van brandende sneeuw, dat ondertussen ook in Nederlandse vertaling uitkwam bij
Van Gennep, is minder belerend. Het onderwerp bood anders stof genoeg tot
zieltjeswinnerij: Skármeta beschrijft immers de laatste maanden van het
Allende-tijdperk. Maar hij doet dat niet rechtstreeks: tussen de lezer en de feiten
plaatst hij drie karakterieel totaal verschillende personages. Alle behoren zij tot wat
wij de ‘gewone’ mensen plegen te noemen. Er zijn geen intellectuelen bij, geen
theoretici, geen fanatici.
Het eerste ‘personage’ is een groep arbeiders die in het pension waar ze verblijven
dag na dag de revolutie, zoals zij die beleven, commentariëren. Hartstochtelijk, maar
niet vanop een afstand, zoals bv. studenten dat plegen te doen. Zij zijn degenen die
affiches kleven, leuzen op de muren kalken en het voetvolk voor de betogingen
leveren. In dat milieu strijkt Arturo, een jonge boerenknul uit het Zuiden neer. Hij
lijdt aan bewustzijnsvernauwing: hij wil topvoetballer worden en - ceci amenant cela
- zo vlug mogelijk met een vrouw naar bed gaan (de brave ziel is nog maagd!).
Skármeta had kunnen beschrijven hoe de geschiedenis van deze politieke analfabeet
een overtuigde militant, ja zelfs een martelaar maakt, maar dat doet hij niet: na de
putsch wordt Arturo wel aangehouden, maar hij overleeft, wat in de gegeven
omstandigheden bijna een brevet van apolitisme is.
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Het derde personage is de Kleine Meneer, een verlopen variété-artist. Die wordt
zelfs niet van zijn stuk gebracht, zoals Arturo, door de echo's van het revolutionaire
geweld. Hij staat duidelijk voor de wereldvreemde artiesten die nooit uit hun ivoren
toren komen. Naast schitterende passages vind je in dit boek ook ongeloofwaardige
scènes. Skármeta heeft van Arturo een onbeschreven blad gemaakt, maar kan een
Chileense jongen zo primair zijn dat hij als een bronstige stier op al wat op een vrouw
lijkt losstormt? Skármeta smeert sommige hoofdstukken te lang uit, bv. de
voetbalreportages: virtuoos gedaan, die imitatie van het reportersgezwets, maar je
leest het geen twee keer.
Ich träume... is lezenswaardig, want het is het beste wat tot nu toe, vanuit die
gezichtshoek, over het Allende-experiment geschreven is, Maar naast Casa de campo
van José Donoso (Streven, januari 1980, pp. 338-343), dat vanuit het standpunt van
de ‘betere
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klasse’ naar de oorzaken van de putsch peilt, verbleekt Skármeta's roman toch wel
heel fel.

Theater
Wolfgang Bauer, Die Sumpftänzer. Dramen, Prosa, Lyrik aus zwei
Jahrzehnten, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1978, 403 pp., DM. 34,-.
Gerhard Roth, Menschen Bilder Marionetten. Prosa Kurzromane Stücke,
S. Fischer, Frankfurt, 1979, 453 pp., DM. 36,-.
Beide verzamelbundels stammen van leden van de Grazer Schule die sedert de jaren
60 de Duitstalige literatuur vrij grondig hebben gestoord en doorgedrongen zijn tot
nieuwe lagen in de uitdrukbaarheid bij middel van taal. W. Bauer (o 1941) staat streng
in de beat-conventie, tegen de Weense-wals-cultuur, revolterend tegen het rolpatroon
als literator. Vandaar zijn bijna methodische instrumentalisering van het dialect in
zijn toneelteksten, zijn concreetheid in de fantasmagorie, zijn hasj-realisme en seksuele
athletiek, zijn anticivilisatorische ‘vrijheid’. Chaos als systeem, overboordgezette
cultuur zit in de roman Der Fieberkopf (1966), maar tevens in alle drama's,
draaiboeken en tv-spelen zoals Magic Afternoon (1967), Change (1969), Mikrodramen
(1963), Katharina Doppelkopf (1963), Party for Six (1963), Häuptling der Alpen
(1960), Der Schweinetransport (1961), Edegger-Familie (1970), Film und Frau
(1971) en Magnetküsse (1975). G. Roth (o 1942) is overwegend prozaschrijver; zijn
methode is de subjectieve observatie, in schrale, kale zinnen, de registrerende camera
zwenkend over alleen details, aan de reflectieve lezer de synthese, de zin, het geheel
opdragend. In zijn Kurzromane wijst de afwezige interpunctie slechts uiterlijk op de
dolle grammatica als symptoom van werkelijkheidservaring die geen logica meer
kent, indrukken projecteert als wegwijzers in het landschap en associatief van de
inhoud naar de verzelfstandigde taalvorm wipt. Taal wordt op armafstand gehouden,
blijft een bewust-artificieel proces, constant provocatief. De verstrengeling is talig
sterker in de toneelteksten (Lichtenberg, 1973; Sehnsucht, 1977; Dämmerung, 1978)
maar andermaal wordt de broosheid van conventionele groepsrelaties weergegeven
in de contactarme taal die als erg oppervlakkig substraat van volkomen geïsoleerde
enkelingen enkel nog het verlangen rimpelt naar een pijnloos leven dat telkens weer
onmogelijk blijkt. Deze rebellen tegen de taal, de cultuur en het leven als
onontwarbare kluwen brengen niet overal even inzichtelijk hun intenties tot reliëf
maar uit de constanten valt wel op te maken dat cultuur ook in de Oostenrijkse
provincie eindelijk een gevecht met het bewustzijn uitmaakt en niet de klamme
gelatenheid van een erfpatroon waar zich de nieuwe generatie passief bij aansluit.
C. Tindemans

Volker Canaris, Peter Zadek. Der Theatermann und Filmemacher, C.
Hanser, München, 1979, 284 pp., 70 Abb., DM. 32,-.
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Peter Iden, Die Schaubühne am Halleschen Ufer 1970-79, C. Hanser,
München, 1979, 283 pp., 80 Abb., DM. 29,80.
In een poging om de actualiteit van de (Westduitse) theaterontwikkeling te registreren,
brengen beide boeken een status qaestionis van 2 regisseurs die op erg uiteenlopende
wijze het gehalte, de vorm, de intentie en de invloedsstraal van hun kunst en ambacht
bepalen. Peter Zadeks carrière wordt eerst biografisch opgetekend, en daarna, iets
te sterk toch gesteund op de destijdse theaterkritische analyses van de auteur zodat
een synthese eigenlijk uitblijft, opgedeeld in behoeften en resultaten. Het voordeel
is ondertussen wel dat je als lezer over een oordeel beschikt en bovendien de opinie
open blijft voor zowel wijziging en aanvulling als evolutie. Peter Stein, die terecht
via zijn Berlijnse ensemble getekend wordt terwijl zijn idiosyncratische functie daarin
niet verwaarloosd wordt, krijgt eveneens een voorlopige inventaris mee, sterker
opgehangen aan diverse kritische auteurs en daardoor veelsoortiger vertegenwoordigd.
Terecht wordt de bestaans-
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optie van de troep op de voorgrond geschoven, de individuele functie van de acteurs
behandeld, de inbreng van coregisseurs en dramaturgen, de periodische waarde van
de opeenvolgende ensceneringen. Ook hier is het beeld niet af, niet definitief; de
tocht wordt subjectief opgevangen maar meteen zo degelijk dat de betrekkelijke
betekenis vandaag en de absolute betekenis binnen een tijdsveld voor niemand geheim
blijven. Dit slag begeleiding kan vanzelfsprekend geacht; dat het op dit niveau ook
editiepolitiek mogelijk is, mag alle geïnteresseerden blij maken.
C. Tindemans

Jean Chothia, Forging a Language. A study of the plays of Eugene O'Neill,
Cambridge UP, Cambridge, 1979, 243 pp., £10,50.
Toen O'Neill tot het schrijven van drama wou komen, zat hij (en met hem de natie
waarvan hij deel uitmaakte) zonder eigen Amerikaanse taal. Hoe heeft hij zich in
zijn vroege teksten gered? Via literaire modellen, via registers en dialecten uit zijn
New-Yorkse omgeving, via emigrantenbrokkeltaal van Ieren en Zweden. Waarom
mislukt hij zo erg in zijn middenjaren? Hij laat de sociolinguïstische observatie
afsterven, construeert een artificiële expressiviteit, stelt vorm boven inhoudelijke
echtheid en struikelt zowat constant. Prompt duikt de creatieve crisis op waaruit hij
zich met een Zola-cyclus tracht te redden, vergeefs. Als hij zich aan deze obsessie
onttrekt, heeft hij zich als dramatisch auteur vast in handen; het resultaat is dat enige
stuk The Iceman Cometh en daarna de late teksten waarvan S. Long Day's, Journey
Into Night analyseert, niet als toevallige selectie maar als interpretatieve
bewijsvoering. S.'s studie is gebaseerd op de karakteridentiteit van het taalidioom,
m.i. een rechtvaardig criterium voor een dramatische code die O'Neill bewust wou
beoefenen en die inderdaad sterker aansluit bij het Ibsen-model dan bij bv de
expressionistische structuuracrobatiek. Daarnaast hanteert S. het receptieperspectief
van de toeschouwer als dominante maatstaf voor de uitwerking van de
personagetaligheid. Als studie is de analyse magistraal én zeer overtuigend, terwijl
ze je wel achterlaat met het katergevoel dat de vertaalbaarheid van O'Neill, precies
op basis van zijn eigenschappen, een onmogelijke opdracht is.
C. Tindemans

Douglas Colby, As the Curtain Rises. On Contemporary British Drama
1966-1976, Fairleigh Dickinson UP-Associated UP, London, 1978, 103 pp.,
£5,50.
Omdat S. stelt dat een optische metafoor als begin van een drama de sleutel kan
voorstellen waarmee de interpretatieve ontsluiting geldig beginnen kan, gaat hij
exemplarisch aan drie recente teksten na waartoe dit opsporingsproces uiteindelijk
leidt. In T. Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1967) gooien de 2
titelfiguren een muntstuk op. In C. Hampton, The Philanthropist (1970) bekijken 2
hoogleraren aandachtig een jongeman die een pistool in de mondholte brengt. In H.
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Pinter, Old Times (1971) zitten 2 vrouwen en 1 man in een driehoeksschikking,
opgedeeld door lichtsectoren glijdend naar volhelder tot vaagduister. S. behandelt
bijgevolg de neventekst als informatie over de interpreteerbaarheid (maar niet toch
theatraliseerbaarheid) van de hoofdtekst. Het blijft, erg spitsvondig weliswaar, literaire
analyse en de theatrale zin-geving komt niet ter sprake. Toch kan het resultaat
behulpzaam zijn bij elke enscenering, omdat het focus-aspect (niet zo genoemd en
dus ook niet geanalyseerd) een constante van het toeschouwersperspectief uitmaakt.
C. Tindemans

Tankred Dorst, Stücke 1, 409 pp., Stücke 2, 423 pp. Sührkamp, Frankfurt,
1978, elk DM. 10,-.
De m.i. onderschatte toneelauteur T. Dorst (o 1925), pas recent wat gewaardeerd nu
hij ook romans begint te publiceren (toneelteksten vallen tussen de plooien van
theaterkritiek en literaire kritiek), krijgt hier zijn voorlopige oeuvre gebundeld.
Begonnen met vingeroefeningen in neo-rococo-pas-
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tische (Der Kater, Gesellschaft im Herbst, Rameaus Neffe, Die Mohrin, Der Richter
von London), verrassend met wat destijds als een Westduitse variant op het absurde
theater werd opgevat (Die Kurve), legt hij in Grosse Schmährede an der Stadtmauer
een eerste overtuigende proef af in thematisch-belangrijk en
vormelijk-Brechtgeïnspireerd theater. Bij Toller schakelt hij over op het
pseudo-documentendrama, in elk geval met een historische basislijn waarop dan
eigentijdse politieke opstellingsvormen gedemonstreerd worden. In Sand leidt dit
tot de hallucinerende evocatie van de Kotzebue-moordenaar; in Kleiner Mann, was
nun? tot wel theaterefficiënte revueacrobatiek maar thematisch te vrijblijvende
sfeerschepping. In Eiszeit (met Knut Hamsun als thema) en Goncourt oder die
Abschaffung des Todes ligt dramatiek die tot de sterkste van de naoorlogse produktie
behoort. Hét thema van Dorst is de desintegratie van de mens in zijn tijd, door zijn
tijd, tegen de tijd in, niet tegen te houden. De enorme verdienste zie ik in de soepele,
nuttige vormgeving die Dorst weet te vinden voor het intragische (maar nooit als
belijdenis uitgeschreven) besef dat de mens wezenlijk geleefd wordt, machteloos is,
tegen zichzelf en tegen zijn medemens, onvertroebeld door enige ideologie, ontstellend
wanhopig, maar eerlijk.
C. Tindemans

Wolfgang Frühwald-John M. Spalek (Hrsg.), Der Fall Toller. Kommentar
und Materialien, C. Hanser, München, 1979, 300 pp., DM. 19,80.
Ernst Toller, Gesammelte Werke, 5 Bde, C. Hanser, München, 1978, 282
+ 365 + 336 + 254 + 202 pp., DM. 84,-.
E. Toller (1893-1939) actualiseren, dat lijkt de bedoeling van beide publikaties. Kan
het? Frühwald-Spalek ontlopen aanvankelijk deze vraag en trachten alles wat in zijn
leven enige betekenis gehad heeft op een rijtje te plaatsen: de mens, het warrige
leven, het zowel over- als onderschatte oeuvre, de ‘politieke’ betekenis, met veel
onbekend materiaal (vooral bij de foto's). Toller is een affectief-links pacifist geweest
en gebleven; zijn persoonlijke drama bestaat erin dat hij na zijn rol bij de
Räterepubliek in München in 1918-19 met aansluitend de gevangenistijd, als een
boegfiguur voor het proletariaat werd aangezien terwijl zijn eerste zorg in het
pacifisme bestond. Daarom valt de euforie om zijn persoon in 1924 grotendeels weg,
dommelt Toller, die deze kentering niet heeft gemerkt, artistiek en maatschappelijk
in, emigreert zonder perspectief en pleegt ten einde raad in 1939 te New York
zelfmoord. Zijn kritische geschriften blijven onuitwisbare getuigenissen van de
tijdsgeest, zijn lyriek ontroert maar is tegelijk ook verouderd, zijn autobiografie (Eine
Jugend in Deutschland, 1933) is nog steeds plichtlectuur, zijn gevangenisbrieven
trillen van oprechtheid en levenszin. Maar het is de dramatische auteur die alles
overheerst. Geschreven vanuit een evangelistische intentie, tegen hun zin in door bv
Piscator naar de hand van de politieke conjunctuur gezet, zet hij zich telkens voor
hetzelfde thema in: solidariteit, vrijheidszin, vrede, universaliteit, terwijl zijn teksten
voor communiserende propaganda werden gebruikt, zolang daarin nog enige functie
was te vinden. Daarom verkalkt hij, dramatisch én inhoudelijk, tijdens zijn
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emigratietijd, al blijf ik Pastor Hall (1938) helder achten. De
net-niet-expressionistische bezieling en dramaturgie is verroest, de vitalistische
symboliek verschraald. Zonder enige betekenis? Integendeel, maar dan als historisch
document, fascinerend én belangrijk. Toller is niet uit de Weimar-exegese weg te
branden. W. Frühwalds poging tot een tijds- en literairkritische classificatie is, na de
lectuur van het oeuvre, een imponerend werkstuk dat zowel normen en criteria scherp
uitschrijft als het provocatief blijft voor een leger historici die de zin voor de huidige
functie van een literator nog niet helemaal opofferen aan het ahistorische actualisme.
C. Tindemans

Peter Hacks, Sechs Dramen, Claassen, Düsseldorf, 1978, 444 pp., DM.
38,-.
P. Hacks (o 1928), DDR-auteur met drama's aan de lopende band, blijft zichzelf in
eigen-
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gereide thematiek trouw maar verloedert in de al te gladde vormgeving. Al zijn
figuren, om het even of in de 19e eeuw in Latijns-Amerika (Die Fische) of in de 6e
eeuw v.C. in Perzië (Prexaspes) hanteren dezelfde radde praatstijl die eindeloos door
kan gaan, prettig in het oor ligt maar nergens schuim slaat en tenslotte vaal en lui
wordt. Zijn thematische scherpte is hij nog lang niet kwijt. In Adam und Eva wordt
het scheppingsverhaal (met nasleep) een voorwendsel om vanuit een materialistisch
perspectief iedere schijn van religie weg te honen. Ein Gespräch im Hause Stein
über den abwesenden Herrn von Goethe is een damesolo die geestig, niet zonder
diepgang en toch roetine-kabbelend, speels historische feiten en documenten in
badinerende vrijheid voorspelbaar manipuleert. Numa is veeleer explosief in een
socialistisch Italië waar, bij de opvolging van de staats- en partijpresident, wegens
fractie-intriges binnen het Politbüro de meest onbekwame figuur als compromis
overeind blijft. Geen wonder dat deze tekst totnogtoe in de DDR ongedrukt en
-gespeeld bleef. Als S. zichzelf ook politiek op de been houdt, kan hij nog decennia
doorgaan met deze geraffineerde komiek.
C. Tindemans

Victor Hugo, Théâtre, Garnier-Flammarion, Paris, 1979, 635 pp.
Dat V. Hugo met deze drama's (Amy Robsart, 1828; Marion de Lorme, 1829; Hernani,
1829; Le roi s'amuse, 1832) ooit de avantgarde heeft vertegenwoordigd, is voor de
ahistorische lezer niet zonder meer af te lezen: eindeloze verspassages, poserende
gedragsstijl, ensceneringsorgie, melodramatische situaties, operaretoriek,
belcantokarakters. Wie tot relativeren in staat blijkt, ontdekt, met Shakespeare op de
verre achtergrond, achter de Westernkenmerken de tijdgebonden gegevens:
gauchistische barricadentechniek, de aanvang van een culturele revolutie, het
afrekenen met het recht van de autoriteiten (adel) de jeugd de (moreel-ethische zowel
als sociaal-maatschappelijke) (wet te spellen, de vitalistische verkondiging van de
superioriteit van de jeugd. Tegelijk vestigen deze jonge Draufgänger een alternatieve
dominantie die de constante dichotomie binnen de samenleving continueert waardoor
de ideeën wel van naam, niet van wezen veranderen. Daardoor wordt het
conservatisme (in deze wereld is iets nieuws onmogelijk) langs alle kanten
aanvoelbaar. Hugo als anachronisme van wat (en niet enkel in het theater) thans te
merken valt. Om deze (her?)waardering mogelijk te maken, heeft tekstbezorger P.
Delbouille (UCL) een bij alle beknoptheid bewonderingswaardig editie-apparaat
opgenomen. Uitkijken naarde volgende delen.
C. Tindemans

Heinz Kindermann, Das Theaterpublikum der Antike, O. Müller, Salzburg,
1979, 270 pp., öS 455,-.
In dit 1e deel van wat een serie syntheses over het theaterpubliek in diverse tijden
moet worden, kan S. enkel vanuit zijn encyclopedisch-historische voorkennis putten
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om globale inzichten voor te leggen. Deze studie, hoe imponerend in het
verzamelsysteem ze ook is, wordt dan ook niet werkelijk nieuw maar brengt
methodisch (zij het sterk interpretatief) bij elkaar wat door diverse auteurs incidenteel
werd vooropgesteld. Het behandelde thema dat de essentie van zowel de Griekse als
de Romeinse toestanden (dwz over vele eeuwen gespreid, daardoor toch
onvergelijkbaar, in elk geval voortdurend nopend tot correcties of hypotheses) wil
uitschrijven, volgt consequent enkele basisgegevens: de plaatswaarde van het theater,
de publieksstructuur, het theateraanbod, de interndramatische informatieconventie,
de theatrale appèlfuncties, de optische signaaleffecten, de catharsis-analyse, de
maatschappelijke functies. Het valt op dat bij schaarse gegevens over reactievormen
van het publiek (en helemaal geen informatie over de eventuele of potentiele attitudes)
S. alle stellingen opdiept uit de dramaturgische analyses van de personage- en
handelingsperspectieven; dat heeft zonder twijfel grote waarde (zij het dat antieke
criteria toch te simpel vanuit hedendaagse evaluatie gehanteerd worden) maar
verwaarloost beslist enige diepere analyse van het fenomeen theater zelf binnen de
res-
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pectieve maatschappelijke structuur-stromingen. Vooral sluit het boek zich aan (als
verzamelbron nochtans uitmuntend) bij een verkenningsmethodiek van het
theaterpubliek die zich beperken moet tot kwantitatieve en gedragspsychologische
oppervlaktekenmerken maar overigens niet (tenzij speculatief) weet mee te delen
welke essentiële relaties tussen theater en publiek in de oudheid bestaan kunnen
hebben.
C. Tindemans

Franz Xaver Kroetz, Mensch Meier. Der stramme Max. Wer durchs Laub
geht... Drei neue Stücke, Suhrkamp, Frankfurt, 1979, 202 pp., DM. 9,-.
F.X. Kroetz, de Beierse heraut van de miserabilistische tijdgenoot, wijkt in deze
nieuwe teksten in zoverre van zijn bekende patroon af dat hij is overgegaan tot langere
stukken. Dat gebeurt niet altijd ongestraft want de slepende, scherpe flitszin die
inzicht verschaft in een houding en een levensnood, moet thans sterker in situatie
uitgebeeld worden en dat lukt hem niet zonder meer. Er komt een opvallende
narratieve strekking in voor die niet het gevolg is van nuancering binnen de figuren
maar van de lotgevallen die Kroetz voor hen opstapelt. De kleurigheid van zijn
sociologische schetsen is nergens geschonden maar dramatisch komt er toch patina
opzitten, bovendien aangedikt met enige lusteloosheid, zelfs wanhopigheid die me
literair-opzettelijk voorkomt en ongunstig afsteekt tegen de vorige brutale
dwarssneden. Blijft de korte vorm zijn exclusieve vorm?
C. Tindemans

Rudolf Münz, Das andere Theater. Studien über ein deutschsprachiges
teatro dell' arte der Lessingzeit, Henschelverlag, Berlin, 1979, 264 pp., DDR
M 16,-.
Dat onder invloed van de rationalistische behoeften van het burgerlijke drama en
theater tijdens de 18e eeuw de commedia dell'arte-varianten binnen het Duitstalige
gebied verdreven werden, is historisch bekend. De verdienste van S. bestaat erin dat
hij de basisvoorwaarden van dit fenomeen nagaat en bovendien, zij het vanuit een
dik opgelegde ideologische formule die stelt dat wat volks is meteen premarxistische
indicatie inhoudt, een serie levende inspanningen achterhaalt om variaties op de
improvisatiestijl te versmelten met een nieuwe dramatische conventie. Ondertussen
strooit hij in de uiteenzetting talrijke gegevens over opvatting, ontstaan, wijziging
en desintegratie van de maskerfiguren waarin vooral veel belang wordt gehecht aan
de Weense overlevingsvormen (Hanswurst tot Bernardon). Iets te schematisch toch
blijft zijn reddingspoging in Lessings resp Mösers opstellingen tegenover de
Harlekijnfiguur.
C. Tindemans
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Lucina Paquet Gabbard, The Dream Structure of Pinter's Plays. A
Psychoanalytic Approach, Fairleigh Dickinson UP-Associated UP, London,
1976, 296 pp., £7,25.
De veel-zinnigheid van Pinters oeuvre is bekend; niemand komt er echt uit. S. meent
in de Freudiaanse formule van de droom-analyse een efficiënte sleutel gevonden te
hebben waarmee zich alle puzzles bevredigend laten verklaren. De centrale sleutel
is het eerste stuk, The Room (1957) waarin het oedipale verlangen tot vadermoord
alle volgende schakeringen provoceert en logisch maakt. De 16 dramatische teksten
(tot en met No Man's Land, 1975) vat ze in 4 groepen. Een groep bevat
bestraffingsdromen omdat het moord-verlangen dominant is geweest; de binding
tussen geweld en schuldgevoel leidt tot verwarring in het bewuste en controle in het
onbewuste. Een groep weerspiegelt de angst als verlangen om ergens af te komen
en thematisch staat de bezorgdheid om de identiteit voorop. Een groep heeft eveneens
de angst centraal maar de verantwoording ligt anders; het oude verlangen om een-zijn
met de moeder leidt tot adaptaties en verschuivingen op basis van de waarneming
van zichzelf en van anderen. Een laatste groep keert terug naar de bestraffingsdromen,
nu juist om het bewustzijn van het verlangen tot de moeder-een-making; hier staat
het geheugen van de mens dominant: de mens valt terug in de eenzame, vervreemde
toestand vanwaar hij al begon. Vooruitzien is angst provoceren; achteromzien is
gedeprimeerd raken. Het
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onthutsende in deze uitermate methodische interpretatie (voortdurend parallel
verwijzend naar de gezaghebbende Freudiaanse vakliteratuur) is beslist dat Pinters
oeuvre zo magistraal sluitend blijkt te zijn. Of deze visie de enig mogelijke is of
enkel gedicteerd wordt door een eventueel te eng strategisch patroon, valt niet uit te
maken. Mij overtuigt deze interpretatie in elk geval in die mate dat ik meen dat geen
enkel criticus of regisseur zich voortaan van deze mogelijkheid tot analyse kan
ontmaken; enige sleutel hoe deze inzichten nu ook theatraal mededeelbaar te maken,
ontbreekt echter volkomen. Het essentiële werk blijft dus voor het theater nog steeds
te doen.
C. Tindemans

Nathalie Sarraute, Théâtre, Gallimard, Paris, 1978, 151 pp.
Aanvankelijk hoorspelen, later ook als theaterteksten uitgebeeld (Elle est là, 1978;
C'est beau, 1975; Isma, 1973; Le mensonge, 1967; Le silence, 1967), vormt dit deel
van het oeuvre van de vooral als experimentele romancière bekende auteur een
partituur voor kamermuziek: minimale conversatie, miniatuurmensjes, minuscule
situaties, geen intrige, smalle openingen tot kryptische relaties. Contactarmoede of
-verlies? Dat is als sleutel toch te simplistisch. Het gaat veeleer om de deliterarisering
van de intercommunicatie, het ondergraven van vanzelfsprekendheidspatronen, stijl
als fatsoenering van stilte en tussenruimte, meteen zelf ook onder de bedreiging van
inteelt en maniërisme. Maar wel onverstoorbaar, koppig, consequent. Rimpels van
geweten, signalen van gevoel, pas dan taal als instrument waardoor de variatie-iks
gestalte krijgen. Psychologie wordt opgeschort, althans buiten het boekje
geprogrammeerd. Het be-noemen van dingen die ons bezighouden, wordt uitgesloten.
Identiteit volgt op handelingen, en niet omgekeerd. Als lezer (luisteraar, kijker) krijg
je een panorama van vermoedens, niet van zekerheden. Inauthenticiteit in de expressie
als enige weg naar herkenbaarheid van het verborgene. Onder de mens kijken en
(misschien) iets aantreffen. Wel weten dat het proces doorgaat. Ervaringen aanbieden.
Van een bijzondere manier van schrijven, van het vorm geven aan wereld, van een
(on)mogelijke manier van leven.
C. Tindemans

Ted T. Takaya (ed.), Modern Japanese Drama. An Anthology, Columbia
UP, New York, 1979, $21,90.
Wat weten we hier al af van wat er in het Japanse drama en theater omgaat? Deze
anthologie van 5 recente teksten kan ons in de buurt brengen, al verschaft ze ons
onmogelijk de maatschappelijke en artistieke context die nodig is om de inhoud en
vorm helemaal correct te kunnen plaatsen. Met Kobo Abe (o 1924; You, Too, Are
Guilty, 1965) en Yukio Mishima (1925-70; Yoroboschi. The Blind Young Man, 1965)
konden we al wat vertrouwd zijn, ook als dramatische auteurs. Mishima heeft getracht
de oude gewijde Noh-traditie om te zetten in eigentijdse aanvoelbare accenten waarbij
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wel de rituele code (dans, muziek, koor, maskers) verworpen wordt maar de
mysteriesfeer neoklassicistisch dichterbij gebracht. Abe steunt op gedegen erfgoed
dat hij in een nieuwe maatschappelijke dynamiek raamt wat zowel
elementair-diepzinnig als sarcastisch-absurd doorwerkt. Seiichi Yashiro (o 1925;
Hokusai Sketchbooks, 1973) evoceert hoofse levensstijl en individuele houding in
een feodale tijd, een afrekening met het Nipponverleden waarin kleurige figuren in
de strijd tussen maatschappijnorm en artisticiteit ondergaan om in een universele
levenszin te overleven. Masakazu Yamazaki (o 1934; The Boat Is a Sailboat, 1973)
behandelt vervreemding, vereenzaming, identiteitsverlies, ijdelheid, de crisis van het
oude terwijl het nieuwe nog onarticuleerbaar blijft, als diagnose van de nieuwe
Japanse generatie. Minoru Betsuyaku (o 1937; The Move, 1973) abstraheert graag
fragmenten van menselijk bestaan, een afvallingsproces als vergeefse tocht van een
gezin naar een vorm van beter leven; terreur en angst nemen toe en toch wordt er
voortgeleefd, anticipatie van ultieme doem. Iets exotisch (rijsttafeldrama?) hebben
geen van deze auteurs; ze vertegenwoordigen (terecht beklemtoond door de
vertalerbloemlezer) de moderne theaterkoers waar-
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bij de degelijke theaterverbeelding zinvol opgaat in problemen van de universele
mens. De theaterpraktijk behoort ze ook bij ons uit te testen.
C. Tindemans

Film
Kevin Brownlow, The war, the West, and the Wilderness, Seeker and
Warburg, London, 1979, 602 pp., rijk geïll., £15,00.
Kevin Brownlow, Hollywood: The Pioneers, Collins, London, 1979, 280
pp., rijk geïll., £7,95.
Een paar jaren terug introduceerde K. Brownlow een nieuwe dimensie in de
filmgeschiedschrijving met zijn ‘The Parade's Gone By’, door systematisch een
beroep te doen op gesproken getuigenissen van veteranen uit de beginperiode van
de film, en dit te illustreren met exclusief illustratiemateriaal. Daaruit is waarschijnlijk
de idee ontstaan voor Thames Television om over deze boeiende periode - die van
de zgne. stomme film - een televisiereeks te maken. Brownlow werd gevraagd om
de reeks samen te stellen. Het resultaat heb ik nog niet kunnen zien, maar het boek
dat gelijktijdig verschijnt (Hollywood: the Pioneers), doet veel van de reeks
verwachten. Al dient er dadelijk aan toegevoegd dat - zoals zelden gebeurt bij zo'n
dubbel opzet - het boek op zichzelf staat, en meer dan bevredigend is. Gewoonweg:
verbluffend. In de eerste plaats door de omvang - en de kwaliteit - van het onbekende
beeldmateriaal. Dit is zo sterk doorgedreven dat de auteurs (J. Kobal tekent
verantwoordelijk voor de keuze van de foto's), wanneer er per ongeluk een meer
bekend plaatje bij zit, menen zich te moeten verontschuldigen! Ook de nochtans
beknopte tekst van deze uitgave is voorbeeldig: boeiend en uiterst verrassend omdat
de aandacht in de eerste plaats naar de mentaliteit gaat waarin gewerkt werd op film,
en waarin films bekeken werden, pas in de tweede plaats de films zelf ter sprake
komen. Het is dus enerzijds een bijzonder geschikte aanvulling van de reeds bestaande
filmgeschiedenissen, en anderzijds een nieuw vertrekpunt. Hoe deze nieuwe manier
van filmgeschiedschrijving er kan uitzien documenteert S. op uiterst gedetailleerde
en grondige wijze in zijn lijvige studie gewijd aan de oorlogsthematiek, het wilde
westen en de exploratie in de stomme film. Centraal staat dus het ‘beeld van een
werkelijkheid’ al dan niet door fictie ‘ver-vormd’. Weer eens een schat aan
documentatie, zowel inhoudelijk als visueel. Beide werken zijn onmisbaar. De enige
kritiek die men Brownlow kan doen is dat hij misschien te veel (en te ongenuanceerd)
waarde hecht aan de ‘oral history’. Wellicht in deze fase onvermijdelijk...
E. de Kuyper

H.G. Pflaum (Hrsg.), Jahrbuch Film 79/80, Hanser Verlag, Munchen, 253
pp., rijk geïll. DM. 19,80.
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Zoals reeds voor de derde maal: een informatief rijk overzicht van de stand van zaken
in vnl. de Duitse film. Met twee belangrijke hoofdstukken: het nieuwe
Filmforderungsgesetz en een overzicht van ‘alle’ Duitse films met technische en
inhoudelijke gegevens, uit de periode 78/79. Voor het overige zijn de verschillende
opstellen a.h.w. alle impliciet getekend door een belangrijk fenomeen: voor het eerst
sedert lang kennen de Duitse films een nationaal en internationaal financieel sukses.
Dit geldt dan vnl. voor ‘Die Blechtrommel’, ‘Die Ehe der Maria Braun’, en voor
Duitsland dan ook nog ‘Nosferatu’ en ‘Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt’. Dit
stemt niet iedereen in een euforische stemming, en om verschillende redenen. Veel
auteurs betreuren de eigenheid van de Duitse produktie die, naar ze menen, verloren
is. Ze hebben misschien geen ongelijk als men weet dat deze films in eigen land niet
door de Duitsers zelf verdeeld worden, maar door Amerikaanse firma's. Men is ook
onzeker over de toekomst; kijkt reeds met een zekere nostalgie terug naar de jaren
zestig. Alle opstellen zijn op die manier bijna doorvlochten van de
‘produktie-problematiek’. Typerend voor de huidige situatie, en niet enkel in
Duitsland!
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Rita Bouckaert-Ghesquiere, geboren 1947. Doctor in de Germaanse filologie
(K.U. Leuven). Verbonden aan de afdeling Algemene Literatuurwetenschap.
Interesseert zich voor receptie-esthetica en evaluatietheorie. Verricht onderzoek
i.v.m. jeugd- en kinderliteratuur en triviaalliteratuur. Publiceerde in ‘Spiegel der
Letteren’, ‘Dietsche Warande en Belfort’ en ‘Jeugd en Cultuur’.
Adres: Waversebaan 228, B - 3031 Oud-Heverlee
Dr. Lieven Rens, geboren 1925. Doctor in de Germaanse filologie (Centrale
Examencommissie, Brussel 1962). Gewoon hoogleraar (Nederlandse literatuur- en
cultuurgeschiedenis) en directeur van het Centrum voor de studie van het Nederlandse
renaissancedrama, aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Lelielaan 16, B - 2630 Aartselaar.
Frank Moulaert, geboren 1951. Assistent Regionale Economie aan het Centrum voor
Economische Studiën te Leuven. Redacteur bij ‘De Nieuwe’; publiceert over
gastarbeidersproblemen.
Adres: Naamsevest 48, B - 3000 Leuven.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat I, B - 2520 Edegem.
P. van den Berg: adres redactie.
Dr. Jef Van den Broeck, geboren 1949. Studeerde Germaanse filologie en sociologie
aan de K.U. Leuven en sociolinguïstiek aan de University of Pennsylvania. Is
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De geloofsbelijdenis van Augsburg
Jos E. Vercruysse
Op 25 juni 1530 overhandigden de Duitse protestantse vorsten aan Keizer Karel
V, in de kapittelzaal van het bisschoppelijke paleis van Augsburg, de Duitse
tekst van de Confessio Augustana. De 450e verjaardag van deze historische
gebeurtenis wordt dit jaar met een vloed van publikaties, vieringen en colloquia
gevierd. Voor de Lutheranen is het een gelegenheid om zich over hun identiteit
en de actualiteit of de vergankelijkheid van een belijdenisgeschrift te bezinnen.
In de veranderde oecumenische situatie werd van katholieke zijde gevraagd of
het gesprek dat 450 jaar geleden te Augsburg (werd gevoerd en) afknapte, niet
opnieuw kon worden opgenomen. Kan de belijdenis van Augsburg als een
legitieme uiteenzetting van het katholieke geloof worden aanvaard?
Wanneer men de Confessio Augustana (CA) van nabij beschouwt, ontdekt men dat
zij historisch in verschillende contexten functioneert. Zo krijgt zij telkens een andere
betekenis. Hiermee moet men in de huidige discussie terdege rekening houden.
Wijzelf onderscheiden in deze bijdrage drie contexten: 1. de CA op de rijksdag te
Augsburg, 2. de CA als luthers belijdenisgeschrift na de rijksdag en 3. de
oecumenische dimensie, 450 jaar later.

De Rijksdag te Augsburg
De voorgeschiedenis van de rijksdag begint op 31 oktober 1517, de dag dat Martin
Luther 95 thesissen over de aflaten publiceerde. Verrassend snel heeft dit gebeuren
ingrijpende implicaties, zowel voor de relaties tussen de Duitse keizer en de paus,
als tussen de keizer en de verschillende Duitse vorsten, die onderling overigens
grondig verdeeld zijn. Van de aanvang af is de Hervorming een politieke
aangelegenheid waarin de aflaataffaire slechts een fait-divers geworden is. Het Edict
van Worms (1521), dat de excommunicatie van Luther met de rijksban sanctioneert,
blijft feitelijk
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een dode letter. De vorsten die voor de Hervorming gewonnen zijn, voeren deze
geleidelijk in hun vorstendommen in. Het vrije, algemene concilie, waar velen om
roepen, dat anderen ten koste van alles willen vermijden en dat uitsluitsel moet geven
omtrent de godsdienstige geschillen, blijft uit. Op de rijksdag van Speyer in 1529
besliste de katholieke meerderheid om het reces van de vorige rijksdag van Speyer
(1526) waarin bepaald werd dat de vorsten tot het concilie zo mochten leven, regeren
en handelen als elkeen voor God en voor Zijne Keizerlijke Majesteit meende te
kunnen verantwoorden, op te heffen. Hiertegen protesteerden de evangelische vorsten
en vertegenwoordigers van de steden. Dit protest verleende hun de naam
‘protestanten’. Voor het eerst werd aldus de confessionele scheiding door
partijvorming op de rijksdag openbaar. Tot een anti-habsburgse coalitie kwam het
toen nog niet.
Op 21 januari 1530 riep Keizer Karel V de rijksdag samen in Augsburg. Voor het
eerst sinds 1521 zal ook hijzelf opnieuw in Duitsland verschijnen. Naast de vrede
met de Franse koning, Frans I, de Italiaanse politiek en de koningskeuze van zijn
broer Ferdinand is de strijd tegen de Turken, die reeds een groot deel van de Balkan
bezetten en in 1529 Wenen belegeren, een van zijn voornaamste zorgen. In dit geheel
moeten de godsdienstige moeilijkheden in Duitsland een oplossing vinden. Ondanks
zijn persoonlijke strengheid en rechtgelovigheid is de keizer daarom tot
onderhandelingen bereid. In de oproeping tot de rijksdag vraagt de keizer dat alle
deelnemers bereid zouden zijn met liefde en mildheid naar elkaars overtuigingen en
meningen te luisteren en ze alle tot één christelijke waarheid samen te brengen:
‘Mogen we, zoals we allen onder één Christus leven en strijden, ook in een
gemeenschappelijke kerk en eensgezindheid leven’1. Ter voorbereiding van de rijksdag
gaf keurvorst Johann van Saksen aan Luther, Melanchthon, Justus Jonas en Johann
Bugenhagen de opdracht om een samenvatting van de reformatorische geloofsleer
en van de afwijkende gebruiken en ceremonies op te stellen. Toen Karel V bij de
opening van de rijksdag vroeg dat de partijen hun geloof in het Duits en het Latijn,
mondeling en schriftelijk, zouden voordragen, leverden deze Schwabacher en
Torgauer artikelen de grondslag van de Augsburgse Confessie. Op de rijksdag zelf
sloten andere protestantse vorsten en steden zich bij dit Keursaksische memorandum
aan. Toch legt de CA geen getuigenis af van de eenheid van de reformatorische
beweging. De Zuidduitse steden,

1

Karl E. Förstemann, Urkundenbuch zu der Geschichte des Reichstages zu Augsburg im Jahre
1530, Biblio Verlag, Osnabrück, (1833), 1966, I,8.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

785
Straatsburg, Konstanz, Lindau en Memmingen waren het niet eens met de
Avondmaalsleer en legden de door Bucer en Capito opgestelde ‘Geloofsbelijdenis
van de Vier Steden’ (Confessio Tetrapolitana) voor. De Zwitsers boden ongevraagd
Zwingli's Fidei Ratio aan.
Door de katholieke partij werd de redactie van een eigen geloofsbelijdenis niet
eens in overweging genomen. Als ‘oud-gelovigen’ meenden zij dat de bewijslast
niet bij hen, maar bij de ‘nieuwlichters’ lag. Na de voorlezing van de lutherse
belijdenis zetten de katholieke theologen zich aan de redactie van een verweerschrift.
De basis hiervoor vormden de bestaande catalogen van ketterijen, vooral de lijst met
404 ketterijen die Johannes Eck had verzameld. De uiteindelijke Confutatio
Confessionis Augustanae is het resultaat van de beraadslagingen, die van een te groots
opgevatte Responsio theologorum, over de catholica Responsio naar de veel mildere
Confutatio leidden. Dit verweerschrift is een representatieve doorsnee van wat de
katholieke tegenstanders konden bieden: ‘Zij is een wezenlijk geslaagde poging om
de vragen en verwijten van de CA op een eerlijke wijze te beantwoorden. Ter zake
zelf vertoont zij het begrip en de tegemoetkoming, maar ook de vastheid die men
billijkerwijze van de vertegenwoordigers van de oude kerk kan verwachten’2.
Voor de keizer was de Confessio met de Confutatio ook daadwerkelijk weerlegd.
Hiermee konden de lutherse vertegenwoordigers zich niet verzoenen. Op 22 september
dienden zij het door Melanchthon opgestelde verdedigingsschrift, Apologia
Confessionis Augustanae, in. De keizer weigerde het te aanvaarden. Melanchthon
kreeg aldus de gelegenheid om dit veel polemischer stuk met het oog op de publikatie
te bewerken. Gedurende de maand augustus zette een beperkte commissie - eerst
van veertien en daarna van zes leden - de onderhandelingen omtrent de CA verder.
Deze besprekingen leidden tot opvallende overeenkomsten, waarvan echter in het
uiteindelijke besluit van de rijksdag niets overeind bleef. Dit reces beschouwde de
CA als weerlegd en gaf de aanhangers van de CA tot 15 april 1531 tijd om zich
opnieuw met de Christelijke kerk, zijne Heiligheid de Paus, Zijne Keizerlijke
Majesteit, de andere keurvorsten, vorsten en standen van het Heilige Roomse Rijk
en alle andere hoofden en ledematen van de algemene christenheid te verenigen3.

2
3

Herbert Immenkötter, Der Reichstag zu Augsburg und die Confutatio (KLK 39), Aschendorff,
Münster, 1979, pp. 29 en 30.
Karl E. Förstemann, a.w., II, p. 476.
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De Augsburgse geloofsbelijdenis is dus oorspronkelijk voor een gesprek met de
katholieke standen in de rijksdag opgesteld. Deze verzoeningsgezindheid spreekt
duidelijk uit het hele document. Herhaaldelijk wordt in de voorrede bevestigd dat
men aan het verlangen van de keizer wil voldoen om ‘in Lieb und Gutigkeit’ te
bespreken hoe de tweespalt kan worden opgelost ‘tot een enige, ware religie, hoe
wij allen onder één Christus leven en strijden en Christus belijden moeten’4.
Ook de structuur van de confessio wil de verdeeldheid relativeren. In een eerste
deel, de artikelen I tot XXI, biedt Melanchthon een samenvatting van de leer. Hieruit
moet blijken dat de luthersen geen ketters zijn en dat hun leer, integendeel, in
overeenstemming is met de H. Schrift en met de leer van de universele of Roomse
kerk, zoals die uit de geschriften van de kerkvaders bekend is5. In een tweede deel,
de artikelen XXII tot XXVIII, wordt gehandeld over enkele misbruiken die zonder
goede rechtsgrond recentelijk in de kerk ontstaan zijn6. Voor de verschillen in zulke
tradities vroeg de CA omwille van de eenheid een zekere inschikkelijkheid vanwege
de bisschoppen.
Om haar rechtgelovigheid aan te tonen bakent de CA zich in het eerste deel heel
beslist af tegenover de ketterijen. Naast ketterijen die de eerste eeuwen teisterden,
zoals die van de Manicheeërs, Valentinianen, Arianen, Pelagianen e.d.m. worden
ook met name de Anabaptisten, die zowel door de katholieken als de luthersen
vervolgd worden, vermeld. Andere contemporaine dwalingen, waaronder ook
scholastieke leerstellingen, worden slechts bedekt aangeduid.
In de samenvatting van de leer, het eerste deel van de CA, toont Melanchthon haar
overeenstemming met de H. Schrift en met de katholieke en Roomse leer aan.
Achtereenvolgens worden God, één en drieënig, de erfzonde, Gods Zoon, de
rechtvaardiging, de nieuwe gehoorzaamheid, de kerk, de sacramenten, doop en
Avondmaal, de boete, het ambt, de houding tegenover de staat, de wederkomst van
de Heer, de vrije wil, de oorzaak van de zonde, het geloof en de goede werken, en
tenslotte de verering van de heiligen behandeld. Door deze 21 artikelen loopt als een
rode draad de rechtvaardigingsleer, de leer over het geloof die in de kerk vooraan
staat. Zij geeft de inwendige cohesie aan de CA. De rechtvaar-

4
5
6

Zie Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, 6. Aufl., Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen, 1967, p. 46 (geciteerd: BSELK).
BSELK, p. 83c.
BSELK, p. 83d: ‘Dann die Irrung und Zank ist vornehmlich über etlichen Traditionen und
Missbräuchen’.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

787
digingsleer is - zo meent Melanchthon - in de kerk onbekend geworden en verdrukt
door de leer over de werken. Omwille van de verdiensten van Christus, die door zijn
dood voor ons voldeed, wordt de mens niet door de eigen werken en inspanningen
gerechtvaardigd, maar door zijn persoonlijk geloof, dat niet alleen op feitelijkheden
gericht is, maar eveneens op de werkkracht van Christus' handelen vertrouwt (art.
4). Dit geloof komt van buiten tot ons, door het Woord en de sacramenten, door doop
en Avondmaal (art. 5, 9 en 10). Daartoe is het ambt in de kerk ingesteld. Men moet
hiertoe ordelijk (rite) geroepen worden (art. 5 en 14). Uit deze rechtvaardiging volgen
goede vruchten en een nieuwe gehoorzaamheid die ons tot goede werken leidt (art.
6). Voor de eenheid van de kerk volstaat het eensgezind te zijn omtrent de leer van
het Evangelie en de bediening van de sacramenten. Een verscheidenheid van
menselijke tradities en riten is hiermee te verzoenen (art. 7).
In het tweede deel worden enkele recente misbruiken behandeld: de communie
onder één gedaante, het celibaat, de privé-mis, de volledigheid van de biecht, de
vasten en andere kerkelijke verplichtingen, de kloostergeloften en de macht van de
bisschoppen. Zonder naar volledigheid te streven wil Melanchthon alleen de
voornaamste behandelen7. De redenen voor de afwijzing liggen op verschillende
niveaus. Bepaalde misbruiken veroorzaken onwaardige toestanden: zo het slechte
voorbeeld van de concubinaire priesters, de winzucht waartoe de privé-mis aanleiding
gaf, de dwang bij de intrede in het klooster, de verwarring van de kerkelijke en
politieke jurisdictie bij de uitoefening van het bisschopsambt. Herhaaldelijk wijst
Melanchthon erop dat bepaalde misbruiken feitelijk innovaties zijn, strijdig met de
Schrift, de oude kerkelijke gebruiken en de canones: zo b.v. de weigering van de
lekekelk of het celibaat van de priesters. Luther en Melanchthon stellen er immers
prijs op aan te tonen dat zij, de zogenaamde ‘nieuwlichters’, in feite de oude leer en
gewoonten in ere willen herstellen en dat de ‘oud-gelovigen’ de echte ‘nieuwlichters’
zijn. Tevens beroept Melanchthon zich dikwijls op de rechtvaardigingsleer, waartegen
sommige misbruiken zondigen.
Met zijn geloofsbelijdenis wil Melanchthon eerlijk bijdragen tot het herstel van
de kerkelijke eenheid in Duitsland. Meer dan Luther die in een Vermahnung an die
Geistlichen, versammelt auf dem Reichstag zu Augsburg uitdagend zijn standpunt
bekend had gemaakt, is hij tot verzoening en toegeeflijkheid bereid. Luther sprak in
dit verband het omstre-

7

BSELK, p. 134.
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den woord ‘leise tretten’ (‘zacht en diplomatisch te werk gaan’) uit8. De dogmatische
eensgezindheid tussen luthersen en katholieken is echter reeds zo geschonden, dat
de verhoopte concordia politica mislukte. Terugblikkend moest ook Luther bekennen
dat dit een laatste kans geweest was: ‘Ik vrees dat wij nooit meer zo dicht bij elkaar
zullen komen als te Augsburg’9.

Lutherse geloofsbelijdenis
De Augsburgse geloofsbelijdenis is niet alleen een bijdrage tot de verzoening tussen
de lutherse en de oud-gelovige standen op de rijksdag. Reeds in Augsburg is ze een
geloofsbelijdenis - en wel een leerstellige belijdenis - waarmee de aanhangers van
Luther hun eigen wijze van geloven in confrontatie met de oud-gelovigen als
waarachtig katholiek wilden doen erkennen. ‘Saksen heeft te Augsburg voor de
Keizer en het hele keizerrijk vrij Christus beleden’10. Al wilden ze, inderdaad, geen
afzonderlijke, nieuwe kerk oprichten, toch wilden de luthergezinden een erkenning
van hun geloven, als rechtzinnig, als zuiver en bevrijd van vele toegevingen die ze
ook in de kerk van de roomse paus aantroffen. Bovendien wilden ze het recht om dit
evangelie vrij te verkondigen.
Na de mislukking van de pogingen om de politieke en godsdienstige eensgezindheid
te herstellen, groeiden de partijen verder uit elkaar. De niet meer te stuiten
confessionalisering van het Westerse christendom was volop op gang gekomen. De
eensgezindheid van de protestantse vorsten en steden leidde spoedig tot een politieke
coalitie: de Schmalkaldische Bond, die de CA als belijdenisgrondslag aannam, werd
weinige maanden later, op 27 februari 1531, gesloten. De godsdienstvrede van
Augsburg (1555) stond aan de aanhangers van de CA het recht toe om in vrede hun
geloof aan te hangen, hun liturgie en ceremonieën uit te oefenen en over hun
bezittingen en rechten te beschikken. De Augsburgse Geloofsbelijdenis werd aldus
een rijksrechtelijk erkende vrijgeleide voor de vrede. Volgens het beginsel dat wie
het land regeert, ook de godsdienst bepaalt (cuius regio, illius et religio) werd zij in
bepaalde vorstendommen de grondslag van de nationale religieuze eenheid. Door de
vrede van Westfalen (1648) werden de rechten die reeds aan de katholieken en de
luthersen toevielen,

8
9
10

M. Luther, Briefwechsel, WABr 5, 319, 7.
M. Luther, Tischreden, WATi 4, 495, 7.
M. Luther, In XV Ps. graduum, WA 40 (III) 401, 31v.
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onder uitsluiting van alle anderen ook tot hen die onder de protestanten ‘hervormden’
(reformati) heten, uitgebreid.
Meer dan in andere christelijke tradities neemt de geformuleerde belijdenis in het
Lutheranisme een belangrijke plaats in. ‘Als karakteristieke eigenaardigheid van de
lutherse kerk geldt haar uitdrukkelijke betrekking tot de belijdenis. Dit blijkt haar
ook het duidelijkst van andere kerken en confessies te onderscheiden’11. Dit brengt
een lutherse belangstelling mee voor eventuele ‘belijdenisschriften’ in andere tradities.
Het belang van een belijdenis als grondslag van de leer en van de kerkelijke eenheid
is in de hele ontwikkeling van het lutheranisme aanwezig. In een recente tekst over
de lutherse identiteit, opgesteld door het (lutherse) Instituut voor Oecumenisch
Onderzoek te Straatsburg, lezen we over de binding aan een belijdenis: ‘Geloven is
onafscheidelijk verbonden met belijden. Dit belijden gaat niet op in de belijdenisdaad,
maar drukt zich ook in geformuleerde en over te leveren belijdenisteksten en
leerstellige uitspraken uit...’12.
Naast de oud-kerkelijke symbola nemen de lutherse belijdenisgeschriften, die
sinds 1580 - nog een jubileum! - in de Concordia verzameld zijn, en daaronder vooral
de Confessio Augustana en Luthers Kleine Katechismus, een belangrijke plaats in.
De Confessio en de Katechismus zijn ook vermeld in de leerstellige basis van de
Lutherse Wereldfederatie. Deze worden er beschouwd als een zuivere uiteenzetting
van Gods Woord, waarvoor de H. Schrift, Oud en Nieuw Testament, de enige bron
en onfeilbare norm is voor alle leer en leven in de kerk13.
Het is niet onze bedoeling na te gaan in hoever deze historische teksten ook
daadwerkelijk en ondanks alle beginselverklaringen in de kerken functioneren. Het
volstaat erop te wijzen dat de CA gedurende meer dan vier eeuwen, enigszins zelfs
sinds haar voordracht in Augsburg, gewerkt heeft als een document dat de afscheiding
legitimeerde. Voor de lutherse kerken was ze een herkenningsteken tot onderscheiding
van de Romana en de andere kerken die hun oorsprong vinden in de Hervorming.
De CA heeft aldus een eigen interpretatiegeschiedenis, die minder ‘katholiek’ is dan
haar oorspronkelijke bedoeling laat verwachten.

11
12
13

H. Zeddies, Das Bekenntnis der Kirche, in Die Evangelisch-Lutherische Kirche, hg. v. Vilmos
Vajta (Die Kirchen der Welt 15), Evang. Verlags W., Stuttgart, 1977, p. 115.
Was denken die Lutheraner? Strassburger Thesen über theologische Grundüberzeugungen,
in Lutherische Monatshefte 15 (1976) 460.
Constitution of the Lutheran World Federation, II, in In Christ - A new Community, LWF,
Geneva, p. 220.
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Katholieke erkenning?
Met het oog op het komende jubileum werd onlangs van katholieke zijde gevraagd
om het dossier opnieuw te openen en te onderzoeken of de CA niet als een legitieme
uiteenzetting van het katholieke geloven erkend kan worden. Anerkennung werd in
Duitse oecumenische kringen het schibbolet of herkenningswoord om de
oecumenische bemoeiingen omtrent de Geloofsbelijdenis van Augsburg aan te duiden.
Het nu reeds lijvige dossier willen we hier niet openleggen. In vele, hoofdzakelijk
Duitse tijdschriften werd reeds een hele bibliografie samengeschreven14. Twee bundels,
Katholische Anerkennung des Augsburgischen Bekenntnisses15 en Confessio
Augustana. Hindernis oder Hilfe16 bieden een voortreffelijk inzicht in de discussie.
Zes jaar geleden, in januari 1974, stelde Vinzenz Pfnür, auteur van een
gedetailleerde vergelijking van de rechtvaardigingsleer der CA met de gelijktijdige
katholieke theologie17, op de vergadering van de officiële internationale
luthers-katholieke werkgroep in Rome voor, als concrete stap naar groter onderling
vertrouwen en tot verdieping van de gemeenschappelijke theologische grondslag de
Augsburgse Confessie als een getuigenis van kerkelijk geloof te aanvaarden18. De
diocesane oecumenische commissie van Münster nam dit voorstel in juni 1974 in
een aanbeveling aan de Duitse bisschoppenconferentie over. De reacties toonden aan
dat de suggestie aangeslagen had. Was dit geen gelegenheid om ter gelegenheid van
het jubileum de schijnbaar vastgelopen oecumenische betrekkingen opnieuw vlot te
maken?
Wat wordt met deze ‘erkenning’ nagestreefd? In de loop van de discussie werden
verschillende aspecten belicht. V. Pfnür wijst op twee elementen. Ten eerste kan
deze erkenning het vertekende beeld dat vele katholieken van de Hervorming hebben,
corrigeren. In de gangbare katholieke kijk wordt vooral aan de jonge Luther en zijn
klassieke programmaschriften uit 1520-1521 aandacht besteed. De CA, die toch de
maatstaf van het luthers reformatorische is, bevat reeds heelwat correcties. Ten tweede
zou hierdoor uitgedrukt worden dat de CA geen leerstukken bevat die de ver-

14
15
16
17
18

Zie Studien und Beiträge zur jüngsten Augustana-Debatte. Eine Bibliographie, in MD
(Bensheim) 29 (1978) 26v.
Lembeck-Knecht, Frankfurt/M, (Ökumenische Perspektiven 9), 1977.
Pustet, Regensburg, 1979.
V. Pfnür, Einig in der Rechtfertigungslehre?, Steiner, Wiesbaden, 1970.
V. Pfnür, Das Problem des Amtes in heutiger Lutherisch/katholischer Begegnung, in Catholica
28 (1974), 126.
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deeldheid van de kerken rechtvaardigt en dat ze als een getuigenis van het algemeen
kerkelijk geloof aanvaard kan worden19.
Prof. Joseph Ratzinger steunde dit voorstel reeds vrij vroeg. Het feit dat hij kort
daarna kardinaal-aartsbisschop van München werd, verhoogde de waarde van zijn
verklaring. In januari beschreef hij in een voordracht over Prognosen für die Zukunft
des Ökumenismus hoe hij deze erkenning opvatte. Zij zou meer zijn dan een
overeenkomst die tussen theologen en historici verhandeld wordt. ‘Het zou veeleer
een concrete geestelijke beslissing zijn en zo aan beide zijden een nieuwe historische
stap. Het zou betekenen dat de katholieke kerk een eigen vorm van de verwerkelijking
van het gemeenschappelijke geloof met de zelfstandigheid die deze toekomt, zou
aanvaarden. Voor de protestanten zou het betekenen dat ze deze tekst, die voor
verschillende verklaringen vatbaar is, zouden verstaan en beleven in de oorspronkelijk
bedoelde zin: in vereniging met het oud-kerkelijke dogma en zijn kerkelijke
oergestalte. Kortom, het zou betekenen dat de open vraag naar het hart van de
Reformatie door een geestelijke beslissing beantwoord zou worden in de zin van een
katholiek beleefde Confessio Augustana en dat men de erfenis uit het verleden in het
licht van deze verklaring zou beleven en aannemen’. Dit proces zou een ontwikkeling
naar een corporatieve vereniging van beide kerken kunnen inleiden20. Onlangs heeft
Ratzinger beklemtoond dat deze beslissing een hele ontwikkeling vooronderstelt.
Bij deze Anerkennung - een uitdrukking die noodzakelijk verkeerde veronderstellingen
oproept - ‘gaat het om een veeleisende ontwikkelingsgang: hij steunt op het feit dat
deze tekst (de CA) een ontwikkeling op gang bracht die hem een nieuwe betekenis
gaf, die zelf weer uitgangspunt van verdere ontwikkelingen kan worden’21. Het
voorstel tot erkenning van de CA vond ook bij de lutherse kerken een echo. Een van
de resoluties van de zesde assemblee van de Lutherse Wereldfederatie te
Dar-es-Salaam (Tanzania) in juni 1977 spreekt de hoop uit dat een eventuele erkenning
een weg opent voor een gemeenschap tussen de rooms-katholieke kerk en de lutherse
kerken, waarin beiden hun eigenheid en identiteit bewaren. Zulke erkenning kan de
verdere ontwikkeling tot een volle kerkelijke gemeenschap als zusterkerken
bevorderen.

19
20
21

V. Pfnür, Anerkennung der Confessio Augustana durch die katholische Kirche? in Katholische
Anerkennung... (noot 15) pp. 60-81.
J. Ratzinger, Prognosen für die Zukunft des Okumenismus, in Bausteine für die Einheit der
Christen 17, (1977), p. 12.
J. Ratzinger, Anmerkungen zur Frage einer ‘Anerkennung’ der CA durch die katholische
Kirche, in Münch. Theol. Zs. 29, (1978), p. 237.
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Daarom vraagt de assemblee om initiatieven in dit verband te steunen22. Verschillende
protestantse commentatoren beseffen dat de plotselinge katholieke belangstelling
voor hun belijdenisgeschriften harde vragen naar hun eigen gemeenten terugkaatst.
Hoe staat het met de vitaliteit en de erkenning van de CA in de eigen kerken? Dat
een document een herkenningsteken is, betekent nog niet dat het in het dagelijkse
leven van die confessie een grote rol speelt! Ere-bisschop Hermann Dietzfelbinger
vreest dat een uitspraak van Rome een identiteitscrisis voor het lutheranisme zou
betekenen. Deze crisis mag zij echter niet uit de weg gaan. ‘Zij kan een test zijn om
na te gaan in hoever de Evangelisch Lutherse Kerk zelf ervan overtuigd is dat in de
Augsburgse Geloofsbelijdenis... niet een particuliere kerk, maar de éne heilige kerk
gesproken heeft, in hoever ze zich in de toekomst niet enkel als “protestants”, maar
ook als “katholiek” in de oorspronkelijke zin verstaat’. Hij hoort hierin een oproep
tot boete, tot omkeer naar de H. Schrift. ‘Eerlijkheidshalve kunnen we de vaststelling
niet ontlopen dat de Augsburgse Confessie thans in verscheiden punten eerder een
vraag aan de kerk die zich naar haar noemt geworden is, dan een polemiek tegen de
toenmalige rooms-katholieke kerk’23. In dit verband wordt dikwijls naar de artikelen
over het Avondmaal, de boete, de kerk, het bisschopsambt verwezen24.
Wat smalend gaf de Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim
een interessant overzicht van de discussie als ondertitel mee: ‘Ein Versuchsballon
kehrt zur Erde zurück’ - ‘Een proefballon keert naar de aarde terug’25. Het ware
jammer dat van de hele discussie slechts het doorgeprikte omhulsel zou overblijven.
Dit is echter niet het geval. Reeds nu heeft de historisch-wetenschappelijke
belangstelling, zowel aan katholieke als aan protestantse zijde, geleid tot
onderzoekingen die een verrijking betekenen. De kritische editie van het katholieke
verweerschrift, de Confutatio Confessionis Augustanae, door Herbert Im-

22
23
24

25

In In Christ A new Community, LWF, Geneva, 1977, p. 175.
H. Dietzfelbinger, Schwierigkeiten einer katholischen Anerkennung des Augsburgischen
Bekenntnisses aus lutherischer Sichte, in Katholische Anerkennung (noot 15), pp. 57 en 58.
Zie b.v. W. Pannenberg, Die Augsburger Konfession und die Einder Kirche, in Confessio
Augustana. Hindernis... (noot 16), pp. 259-279 en E. Iserloh, Die Confessio Augustana als
Anfrage an Lutheraner und Katholiken im 16 Jht. und heute, in Catholica, 33, (1979), pp.
30-48.
H. Grote, Die Augustana-Debatte und die Wiedergewinnung einer Bekenntnisschrift, in MD
(Bensheim) 29, (1978), pp. 27-34.
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menkötter26 verdient nu reeds een aparte vermelding. Een gezamenlijke
protestants-katholieke commentaar van de Confessio is onderweg. Zo draagt dit
jubileum beslist bij tot een genuanceerder kennis van dit gewricht in de
reformatorische ontwikkeling.
De bemoeiingen met de CA willen echter ook rechtstreeks tot de oecumenische
toenadering bijdragen. Zoals een eventuele opheffing van de Lutherban zou ook de
erkenning van de CA een psychologisch en publicitair effect hebben. Wanneer zij
echter niet gedragen is door een goede voorbereiding wordt zij spoedig door andere
gebeurtenissen achterhaald en beïnvloedt zij de betrekkingen tussen de kerken niet
op een blijvende wijze.
Daarom moet men, ten eerste, de verworteling van de CA in de hele historische
context nagaan. Er is terecht op gewezen dat de Confessio niet zonder meer door de
theologie van Luther uit de jaren 1520-1525 verklaard kan worden. De tekst heeft
inderdaad een eigen theologische consistentie. Toch kan men evenmin de scherpe
spanning tussen Melanchthons irenische Confessio en Luthers reeds eerder vermelde
vlammende Vermahnung of zijn Widerruf vom Fegefeuer loochenen. Ook deze
geschriften verraden veel over de geestesgesteldheid van de luthersen te Augsburg.
Het optreden van de lutherse vorsten en steden stond nog immer in het teken van het
één jaar oude protest van Speyer. Ook de band met de latere belijdenisgeschriften
kan men niet verwaarlozen. Zo kan men allerminst de Apologia, als eerste
interpretatiehulp, en Luthers Schmalkaldische Artikelen buiten het blikveld houden.
Hoe belangrijk de CA ook weze als hartstuk van de lutherse belijdenisgeschriften,
waarin de vorsten en de vertegenwoordigers van de steden hun geloof hebben herkend,
toch kan men het niet willekeurig uit zijn context uitsnijden en het ter erkenning
aanbieden.
Ten tweede, ligt er tussen ons en deze historische tekst 450 jaar geschiedenis. In
de betrekkingen tussen beide tradities zijn de gebeurtenissen rond de rijksdag van
Augsburg een stuk nauwelijks verwerkt verleden. Daarom kan men zich in het
oecumenische gesprek niet aan een gezagvolle uitspraak over deze specifieke
gebeurtenissen onttrekken. De gemeenschappelijke verklaring van Paus Paulus VI
en Patriarch Athenagoras op het einde van het Tweede Vatikaanse Concilie over de
wederzijdse

26

H. Immenkötter (Bearb.) Die Confutatio der Confessio Augustana vom 3. August 1530,
Aschendorff, Munster, 1979 en H. Immenkötter, Der Reichstag zu Augsburg und die
Confutatio, Aschendorff, Münster, 1979.
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excommunicatie van Michael Caerularius en de pauselijke legaat Umberto a Silva
Candida (1054) blijft de weg wijzen voor analoge initiatieven. Daar de situatie thans
grondig veranderd is, zal elk gesprek over de CA in het licht van de jongste
toenadering moeten geschieden. In de bilaterale gesprekken tussen de katholieke en
lutherse theologen, zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland en op wereldvlak,
werden convergenties genoteerd die rechtstreeks betrekking hebben op de theologische
inhoud van de CA. We denken b.v. aan de besluiten van de studiecommissie, Het
Evangelie en de Kerk (zgn. Malta-Bericht 1971) waarin de openbaring, het evangelie,
de rechtvaardigingsleer, de kerk en het kerkelijk ambt ter sprake kwamen en aan het
jongste document over de Maaltijd van de Heer. Deze hele ontwikkelingsgang vormt
een ruimere basis voor een vruchtbaar gesprek over de Augsburgse geloofsbelijdenis
en haar betekenis voor het kerkelijke leven thans. Voor de verdere gang van de
oecumene zou het wenselijk zijn dat deze evolutie in een meer globale, gezagvolle
en liefst gezamenlijke verklaring zou worden samengevat. Hierin zouden zowel
voorbije gebeurtenissen, als de Lutherban en de Confessio Augustana die de
betrekkingen blijven belasten, als de huidige toenadering moeten ter sprake komen.
Zulke stappen kunnen op het lokale en nationale vlak en op het universele niveau
gezet worden, door de bekrachtiging van een verklaring die door de internationale
rooms-katholieke/evangelisch-lutherse commissie zou worden opgesteld. De vijftien
katholieke en lutherse bisschoppen van New England (VSA) die op 28 oktober 1979
ter gelegenheid van het Hervormingsfeest en van het Augustana-jubileum een
gezamenlijke oproep publiceerden om in onderlinge liefde en vriendschap te groeien,
zijn hiervoor wellicht een voorbeeld27.
Deze belangstelling voor de CA mag niet leiden tot een gesloten lutherskatholiek
onderonsje, een afzonderlijke verzoening tussen Rome en Wittenberg. Elke verleiding
om de erkenning van het katholieke karakter van de Augsburgse Geloofsbelijdenis
eng confessioneel te verstaan leidt tot een schadelijke desillusie. Al zien verschillende
lutheranen voor hun traditie een overbruggingsrol tussen de katholieke kerk en de
hervormden weggelegd, toch voelt het lutheranisme zich onlosmakelijk met de
Hervorming en met de kerken die eruit voortkwamen verbonden. Zelfs al blijkt de
Leuenberger Konkordie, de kerkelijke gemeenschap die in 1973

27

Zie LWF-Information, Genève, 33/79, 7 nov. 1979 en Osservatore Romano, 9 nov. 1979, p.
5.
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tussen lutherse en hervormde kerken in Europa werd gesloten, niet zo spectaculair
als men aanvankelijk dacht en al zijn vele lutheranen niet zo gelukkig met de lage
belijdenisstand van deze overeenkomst, toch zullen de contrahenten haar niet
ongedaan maken. De bemoeiingen om de CA moeten zich dus vroeg of laat tot alle
protestantse belijdenisgeschriften uitbreiden. Terecht vraagt Prof. A.J. Bronkhorst:
‘Wat zou een RK-erkenning van de katholiciteit van de CA voor de kerken der
Geneefse Reformatie impliceren?’28. Onlangs stelde prof. H. Schütte, die ook sterk
voor de erkenning van de CA geijverd heeft, voor ook de Heidelbergse Katechismus
in het oecumenisch gesprek te betrekken29.
Wegens haar centrale plaats, ook nu nog, in de lutherse kerken overstijgen de
bemoeiingen om de Augsburgse Geloofsbelijdenis de actualiteit van een jubileum.
Toch mag zulk jubileum niet ongebruikt voorbijgaan. De viering en de herdenking
moeten stof aanbrengen voor verder vruchtbaar werk, die het mogelijk maakt dat
deze tekst eindelijk een bijdrage wordt tot het herstel van de christiana concordia de christelijke eensgezindheid, die velen in Augsburg verlangd hebben en die toen
zo nabij leek.

28
29

A.J. Bronkhorst, Naar een mogelijke erkenning van het katholiek karakter der Confessio
Augustana, in Kerk en Theologie, 28, 1977, p. 243.
LWB-Information, 33/79, 13 okt. 1979, pp. 2-3.
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Brazilië 1980
Godfried Deelen
De ‘glamour politiek’ van de Braziliaanse generaals heeft in de laatste jaren
veel van haar schittering verloren. De crisis in het economisch wonder, het
massale verzet van de kerk en de intelligentsia tegen de
onderdrukkings-mechanismen van de dictatuur hebben aangestuurd op het
Geisel-project van de re-democratisering. De Trilaterale Commissie, die de
militaire regering corruptie en bureaucratisme verwijt, heeft geholpen om de
scherpe kanten van de uitzonderingswetgeving, die gebaseerd was op de filosofie
van de Nationale Veiligheid, te laten vallen. De censuur is grotendeels opgeheven.
Politieke ballingen zijn teruggekeerd naar het vaderland en stellen zich opnieuw
op in het politieke krachtenveld.
Leonel Brizola, de vroegere leider van de PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), die
15 jaar verbannen is geweest, werkt opnieuw aan de organisatie en de opbouw van
een sociale arbeiderspartij. Michel Arreas, de vroegere gouverneur van de staat
Pernambuco, in 1964 als communist verbannen, werd in september van het vorig
jaar weer met groot vertoon het land binnengehaald. Stakingen in Rio de Janeiro,
Sao Paulo en Belo Horizonte worden tot op zekere hoogte toegestaan.
Studentenonlusten worden veel later neergeslagen dan enkele jaren geleden. Binnen
het generaals-college is er onenigheid over het te voeren beleid. De twee, door de
militairen in het leven geroepen politieke partijen (ARENA en MDB), zijn opgeheven
om aan de politici de mogelijkheid te bieden nieuwe partijen op te richten. De plannen
van de regering worden gecorrigeerd, zij het op basis van conflicten. Voor de
buitenstaander lijkt Brazilië zich in een politiek chaos gestort te hebben. Figueiredo
treedt niet met dezelfde strengheid op als Medici en Geisel. Hij dient zich in de
persmedia aan als gewichtheffer, ruiter en zwemmer. Hij wil populair doen en mengt
zich persoonlijk onder ontevreden studenten.
Zoals vaker in de politiek, de schijn bedriegt ook hier. Het politieke systeem is
niet aangetast. De sterke krachten binnen het politieke veld zijn nog dezelfde. De
alles overheersende plannings-minister, Delfim Neto, en
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de ideologische manager van Brazilië, generaal Golbery do Couto e Silva, regeren
het land nog met sterke hand. De economische crisis wordt met politieke gebaren
weggewuifd. De inflatie, in 1979 ruim 70%, wordt met harde hand aangepakt. Zo
lang als het gaat, wordt de betalingsbalans in evenwicht gehouden door alles te
exporteren wat het buitenland maar wil kopen. Het olietekort, voor een klein deel
opgevangen door de produktie van industriële alcohol, wordt geminimaliseerd.

Grootheidswaan
De politieke idee van de ‘Grandeza’ is niet verlaten. Het economisch wonder heeft
veel geleden, maar is niet helemaal gestorven. Het Amazonegebied ondergaat een
gedaanteverandering. De grootste stuwdam ter wereld, Taipu, wordt op het ogenblik
in Brazilië gebouwd. Argentinië en Paraguay worden hierdoor afhankelijk van de
stroomvoorziening door Brazilië. De twee kerncentrales en de opwerkingsfabriek
voor uranium in Angra dos Reis naderen hun voltooiing. Er wordt geheimzinnig
gedaan over het al dan niet in het bezit hebben van de atoombom. De wapenindustrie
bloeit als nooit tevoren. In 1979 werd voor 30 miljard cruzeiro aan wapentuig
geëxporteerd naar Latijnsamerikaanse, Afrikaanse en Arabische landen. Daarmee
kwam Brazilië op de vijfde plaats in de ranglijst van wapenexporterende landen. Het
Lybische leger wordt thans uitgerust met een Braziliaanse pantserwagen (EEG
Cascavel) die 750 kilometer kan rijden zonder bij te tanken. De generaalsregering
richt een nieuwe politieke partij op, de PDS (Partido Democratico Social), die zich
al verzekerd heeft van de machtige aanhang van het paulistische kapitaal. De oppositie
laat men stuk lopen op allerlei twisten van twijfelachtig belang.
In Brazilië heerst geen politieke chaos, wel is er angst voor de toekomst. Het gehele
controle-apparaat, de geheime politie, de Raad voor de Nationale Veiligheid (CSN),
de geheime inlichtingendienst (SNI) blijven nog steeds bestaan, ofschoon ze niet
meer dagelijks op brute wijze ingrijpen. Men weet niet wanneer Figueiredo, de
vroegere chef van de SNI, zal ingrijpen of niet. In februari van dit jaar b.v. stelde hij
een gebied van 40 miljoen ha (10 maal Nederland) onder de directe administratie
van de Raad voor de Nationale Veiligheid. Het gebied weed door militairen bezet.
Op deze manier kunnen de multinationals en de grootgrondbezitters rustig doorgaan
hun immense bezittingen in cultuur te brengen en de overtollige landarbeiders af te
voeren.
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Onrechtvaardige sociale structuren
Waarin bestaan deze onrechtvaardige structuren? Het Braziliaanse model heeft
gezorgd voor een opeenhoping van winsten en vermogens. Dit blijkt uit de volgende
gegevens over de inkomstenverdeling in de jaren 1960-1976:
Inkomensgroepen 1960
1970
%van het nationale inkomen
50% laagste
17,7
14,9
inkomens

1976

30% van de daarop 27,9
volgende groep

22,8

21,2

15% middengroep 26,7

27,4

28,0

5% hogere
inkomens

34,9

39,0

27,7

11,8

Bron: IBEGE
Kreeg 80% van het armste deel van de bevolking in 1960 45,6% van het nationale
inkomen, in 1976 was dit nog slechts 33,0%. Vijf procent van de rijkste Brazilianen
zagen hun deel in het nationale inkomen in 16 jaar van 27,7 naar 39,0% stijgen. De
ongelijkheid in de lonen is in Brazilië groter dan in welk ander geïndustrialiseerd
land dan ook. Dit onderscheid ligt tussen 1 en 100. Het hoger kader wordt hier duurder
betaald dan in de Verenigde Staten. Zowel door de inflatie als door de stijging van
de kosten voor levensonderhoud, zakt de koopkracht steeds meer. Wanneer men het
minimumloon in Sao Paulo in 1970 op 100 stelt, was dat in 1974 nog 82 en in 1978
nog slechts 65. In 1965 moest een arbeider in Sao Paulo 1 uur 56 min. werken om
een kilo vlees te kunnen kopen, in maart 1976 moest hij voor dezelfde hoeveelheid
vlees 9 uur en drie minuten werken. Bij enkele andere levensmiddelen ligt die
verhouding als volgt:
Levensmiddelen
1 kg. brood

1965
15 min.

1976
3 uur

1 kg. suiker

17 min.

1 uur

1 kg. koffie

3 uur, 48 min.

14 uur, 51 min.
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De Braziliaanse bisschoppen zeggen hierover het volgende: ‘Het is dwaas om deze
situatie goed te praten met de redenering dat zelfs het verdelen van alle inkomsten
nog maar een kleine verhoging van de lage lonen zou betekenen. Het gaat om een
wantoestand die toelaat dat rijken steeds rijker worden ten koste van de armen, die
steeds armer worden. Het gaat om een toestand van onrechtvaardigheid van zo'n
grote omvang dat die zelfs niet te vinden is in de meest ver gevorderde kapitalistische
economische systemen.’ (Document Braziliaanse bisschoppen, aug. 1979.)

Op het platteland is het niet beter
Het is niet zo dat het de arbeiders in de steden misschien wel slecht gaat, maar dat
de kleine boer op het platteland niets tekort komt. De hardste slagen van dit
economische systeem vallen juist op het platteland. Eenvoudige statistische gegevens
duiden daarop. In 1960 woonde 31,3% van de bevolking in de staat Sao Paulo op
het platteland, in 1970 was dit nog slechts 19,4%. In 1972 waren er van der 12,4
miljoen Braziliaanse landarbeiders 6,8 miljoen gedeeltelijk of geheel werkloos.
In de jaren zestig werden de grotere landbouwbedrijven sterk gemechaniseerd.
Tussen 1960 en 1970 nam het aantal tractoren met 157% toe. In de laatste tien jaren
vindt in het Amazonegebied en in Centraal-Brazilië een ontwikkeling plaats van
landbouwfirma's, die zelfs onze fantasie-voorstelling te boven gaat. Het betreft firma's
die industriële vestigingen in Brazilië hebben en voor een overgroot deel de markt
voor industrie-produkten reeds beheersen. Zij worden door de regering aangespoord
en met belastinggeld verleid, ook nog de landbouw tot hun monopolie te maken.
Voor de kleine boer worden de overlevingskansen steeds kleiner. Om een voorstelling
van de grootte van deze bedrijven te krijgen, onderstaande gegevens (zie Osny Duarte
Pereira, A Transamazonica, ed. Civ. Br., Rio de Janeiro, 1971).
1. National Bulk Carriers (VSA)

3.215.000 ha - Pará - Amapá

2. Brasil Land Cattle Packing (VSA)

2.881.053 ha - Mato Grosso

3. Comarco (Brazilië)

2.100.000 ha - Maranhão

4. Frederic Reichencash (VSA)

1.192.500 ha - Goiás

5. João Inacio (Brazilië)

1.187.370 ha - Maranhão - Pará

6. Robert Lamson (Canada)

1.000.000 ha - Goiás

7. The Lancashire Gen. nv. (VSA)

998.000 ha
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8. Agropecuaria Sui-Missu (Jap.)

695.843 ha - Mato Grosso

9. Rockefeller (VSA)

531.000 ha - Mato Grosso

10. Georgia Pacific Corp. (VSA)

500.000 ha - Pará

11. Fazenda Francesa (Frankrijk)

414.808 ha - Mato Grosso

12. R. Holli Mac. Glown (VSA)

400.000 ha - Pará

13. Belgo Mineira (België)

352.000 ha - Minas Gerais

14. Kunihiro Myamolo (Jap.)

186.000 ha - Amapá

15. Tetsio Oaski (Jap.)

184.000 ha - Amapá

16. Henry Fuller (VSA)

161.702 ha - Goiás

17. Volkswagen do Brasil (Dl.)

139.640 ha - Pará

De kerk als maatschappijkritische factor
Sinds de jaren zeventig ziet de kerk zich geplaatst in een wereld van onrecht en
geïnstitutionaliseerd geweld. Vrij laat, eerst na de CELAM-conferentie (1968) in
Medellin is de kerk in Brazillië gevoelig geworden voor de problemen van de haar
omringende onderontwikkelde wereld, die dáárom zo vol ellende is omdat ze
gebaseerd is op onrechtvaardige structuren. ‘De Braziliaanse samenleving van vandaag
is in de essentiële lijnen van haar structuur niet ver weggegroeid van de
slaven-maatschappij waaruit ze is voortgekomen.’ (Document Braziliaanse
Bisschoppen, aug. 1979.)
Na veel interne wrijvingen en conflicten in de jaren zestig heeft de kerk het als
haar taak gezien in de Braziliaanse samenleving kritisch aanwezig te zijn en niet
alleen als uitdeelster van aalmoezen en als troosteres der armen. Zij is anders in de
samenleving gaan staan. Met enig succes heeft ze oude vriendschapsbanden met
politici, grootgrondbezitters en kapitaalkrachtige milieus verbroken. Zij is op zoek
gegaan naar het volk Gods, naar de analfabeten, de arbeiders en de werklozen, de
slumbewoners, de verdreven landarbeiders, de Indianen en andere randgroepen, die
de kerk het meest nodig hebben.
Nadat ze zich met de problemen van de armen geïdentificeerd heeft, wendt ze zich
tot de rijken en tot de verantwoordelijke politici. Zij schuwt hierbij geen conflicten,
geen verdachtmakingen, zelfs geen martelaren. Zij functioneert als politiek klankbord
voor de aspiraties en verlangens van het volk, dat vaak geen ander adres heeft om
zich naar te wenden.
In augustus van het vorig jaar publiceerde de Bisschoppenconferentie een
opzienbarend document: ‘Bijdrage tot de uitwerking van een sociale poli-
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tiek’. President Figueiredo had de bisschoppenconferentie gevraagd haar sociaal
project voor hem op papier te zetten. Toen dit eenmaal gebeurd was, weigerde hij
het in ontvangst te nemen. Ook in 1977, toen de Bisschoppenconferentie haar politiek
concept over de democratische staat publiceerde, oogstte ze van regeringszijde weinig
bijval.
De algemene vergadering van de Braziliaanse bisschoppen (280), die gehouden
werd van 5-14 februari van dit jaar in Itaici (Sao Paulo), heeft zich hoofdzakelijk
beziggehouden met het probleem van het platteland. In het daar opgestelde document
‘De kerk en de situatie rond de landbouwgrond’, wordt het hele hangijzer van de
landbouwhervorming weer voor de dag gehaald. De bisschoppen nemen zich voor
de nog onproduktieve gronden, die aan kerkelijke instituten toebehoren, produktief
te maken en onder de boeren zonder land te verdelen. Zij spreken zich duidelijk uit
tegen de landbouwpolitiek van de regering. Zij vinden deze niet in overeenstemming
met de christelijke visie op de samenleving. Het mechanisme voor de berekening
van de prijzen voor landbouwprodukten, noemen de bisschoppen pervers. Verder
wordt gesteld, dat de grond geen speculatieobject dient te zijn, maar een
produktiemiddel in het bezit van de stam, het gezin, of de gemeenschap. Zij
beschouwen dit document als een verdere bouwsteen voor een nieuwe samenleving.
De Braziliaanse kerk beperkt haar activiteiten op het maatschappelijk terrein niet
tot het publiceren van documenten; zij verschaft zich ook de nodige instrumenten
om een ‘bevrijdende praxis’ te realiseren. Enkele van deze instrumenten wil ik hier
in het kort vermelden:

Landpastoraal (pastoral da terra)
Dit programma is in heel Brazilië bekend. Het arbeidsveld van dit pastoraal ligt op
de volgende niveaus:
a. Kleine boeren die geen legale documenten hebben voor het bezit van hun land,
worden over hun recht op grondbezit geïnformeerd.
b. Bij verdrijving van deze boeren of bij bedreigingen worden advocaten ter
beschikking gesteld om hun rechten te verdedigen tegen grondspeculanten en
grootgrondbezitters. Hierbij spelen zich soms echte wild-west tragedies af. Tussen
1971 en 1976 registreerde het Landpastoraal 450 conflicten, waarbij 113 doden en
93 gewonden vielen.
c. Gevallen van landverdrijvingen worden direct in de pers gebracht en aan de
grote klok gehangen.
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Arbeiderspastoraal (pastoral operario)
Met deze aktiviteiten wil de kerk de arbeiders de helpende hand bieden bij het
verwerven van vrije vakbonden en eigen politieke organisaties. De kerk wil geen
parallelvormen van arbeidersbewegingen oprichten. Deze zouden slechts in
concurrentiepositie staan tot de eigen organisaties van de arbeiders. De zaak van de
arbeiders is ondeelbaar. Dit pastoraal zet zich verder in voor het vormen van z.g.
fabriekscommissies van arbeiders, die tot doel hebben het bedrijfsklimaat kritisch te
beoordelen. Verder wil ze de arbeiders in een aangepaste taal meer klassenbewustzijn
bijbrengen en hun de wettelijk vastgelegde rechten verduidelijken.

Mensenrechten
De Braziliaanse kerk is actief bij de verdediging van de mensenrechten. Onder een
militaire dictatuur worden de persoonlijke rechten geweld aangedaan. Braziliaanse
bisschoppen richtten in Parijs een bureau op, waar onderdrukte groepen uit de gehele
wereld hun klachten bekend kunnen maken. Tot nu toe hebben ongeveer 150 groepen
uit een groot aantal landen een analyse van hun situatie voorgelegd.

Indianenpastoraal
De door de Bisschoppenconferentie opgerichte Raad voor de Indianen (CIMI) neemt
krachtig stelling tegen de door de regering gevoerde integratie-politiek. De kerk zet
zich vooral in voor het behoud van de eigen Indianen-cultuur en ze verdedigt het
grondbezit van de Indianen tegen landhongerige grootgrondbezitters.

Basisgemeenschappen
Met de opbouw van christelijke basisgemeenschappen organiseert en politiseert de
kerk de massa's van de ‘have nots’. Zij wil niet voor altijd de spreekbuis blijven van
hen die geen stem hebben; zij wil de armen en de verdrukten leren zelf te spreken
en hun rechten te verdedigen. De kerk wil de massa, die ze lange tijd zoet gehouden
heeft met vertroostende woorden en morele voorschriften, de radicaliteit van het
Evangelie voorhouden.
In het bestek van een tijdschriftartikel is het niet mogelijk op het gehele sociale
programma van de Braziliaanse kerk in te gaan.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

803

Binnenkerkelijke problemen
Ofschoon er sinds 1970 een grote eenheid gegroeid is binnen het Braziliaanse
episcopaat, kan men op het ogenblik niet van een monolitisch blok spreken. Een niet
onbelangrijke groep van ongeveer 60 bisschoppen o.l.v. Dom Luciano Duarte,
aartsbisschop van Aracaju en vice-president van de CELAM, en Dom José Falcao,
aartsbisschop van Teresina, verzet zich openlijk tegen de lijn van de
bisschoppenconferentie. Voorts bestaat er een groep van bisschoppen die zich steeds
weer laten overtuigen door de progressieve voortrekkers, maar die toch niet over het
nodige doorzettingsvermogen en over de nodige infrastructuur in hun bisdommen
beschikken om plannen in de realiteit om te zetten.
De progressieve lijn heeft ook zijn moeilijkheden met de CELAM. Deze
moeilijkheden liggen dieper dan wat gekrakeel over de al dan niet juist vertaalde
tekst van de Conferentie van Puebla. De verschillen zijn ook van theologische en
pastorale betekenis. Het conservatieve dirigisme van de CELAM ligt de Braziliaanse
kerk niet.
Ook Vaticaanse instanties schijnen de laatste tijd de progressieve lijn in Brazilië
te willen afremmen.
Kardinaal Gantin (Justitia et Pax) reisde in 1978 naar Brazilië om de
Bisschoppenconferentie ervan te overtuigen, dat het niet binnen haar competentie
viel een internationaal program voor mensenrechten op te zetten. Slechts node
distantieerde de Conferentie zich van dit project. Het wordt thans doorgezet onder
verantwoordelijkheid van een dertigtal individuele bisschoppen.
Kardinaal Baggio (Congregatie voor de bisschoppen) beklaagde zich in 1979 over
zijn Braziliaanse ambtsbroeders, omdat ze de teksten van de Puebla-Conferentie op
eigen houtje publiceerden, zonder de door Rome aangebrachte wijzigingen recht te
doen.
Kardinaal Knox (Congr. der sacramenten) verbood kort geleden de ‘missa popular’
en het daarvoor bestaande Directorium der Bisschoppenconferentie. De volksmis
zou aan het volk teveel creativiteit overlaten en ze zou de liturgie aan de politiek
ondergeschikt maken.
Kardinaal Casaroli (Congr. voor de clerus, nu Staatssecretaris) antwoordde eind
1979 koud en cynisch op een uitvoerig schrijven van de president der
Bisschoppenconferentie over de kwestie van het tot de lekenstaat terugbrengen van
priesters. De Bisschoppenconferentie vroeg de Paus minstens de aanvragen tot
laïcisering die gedaan werden onder het pontificaat van Paulus VI, toch af te handelen
en de jurisprudentie van de
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laatste 15 jaar niet te verlaten. (In de laatste 10 jaar legden ongeveer 3.600 priesters
in Brazilië hun ambt neer.)
Kardinaal Baggio veroorzaakte in februari van dit jaar kortsluiting met kardinaal
Arns van Sao Paulo. Arns was als beschermer opgetreden van de Vierde Internationale
Oekumenische Theologenconferentie, die in februari in Sao Paulo gehouden werd.
Er namen 170 theologen uit 41 landen aan deel. Ofschoon Arns met goedvinden van
kardinaal Willebrands als beschermheer optrad, schreef Baggio, via de nuntius, Dom
Carmine Rocco, dat Arns zijn competentie overschreden had. Alleen de CELAM
kon volgens Baggio een dergelijke functie waarnemen, omdat het hier om een
internationale bijeenkomst ging. Dergelijke kinderachtige beschuldigingen en
schermutselingen zorgen niet bepaald voor een goed klimaat tussen Rome en Brasilia.
De bemoeienissen van kardinaal Seper (Congr. voor de geloofsleer) met de
bevrijdingstheoloog Leonardo Boff hebben het klimaat zeker niet verbeterd.
Kardinaal Pironio (Congr. voor de religieuzen) hield op de algemene Vergadering
van de Braziliaanse bisschoppen een lange preek over Maria. De toehoorders waren
hierover niet weinig verrast, omdat ze daar helemaal niet om gevraagd hadden.
De komst van Paus Woytila naar Brazilië wordt niet door allen met vreugde
tegemoet gezien. Er heerst in progressieve kerkelijke kringen een zekere beklemming,
wanneer men over het aanstaande bezoek van de Paus spreekt. Men hoopt er natuurlijk
het beste van, maar zeker is men niet.
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William Golding: de duisternis aftasten
Guido Kums
In 1979 verscheen Goldings zevende roman, Darkness Visible. Eigenlijk had men
sinds 1967 nog weinig gehoord van een auteur die toch algemeen als een van de
topfiguren uit de hedendaagse Engelse verhaalkunst wordt beschouwd. Wel
had Golding in 1971 nog The Scorpion God gepubliceerd. Dat was een collectie
van drie verhalen waarvan er één, Envoy Extraordinary, vroeger reeds als
toneelstuk onder de titel The Brass Butterfly uitgegeven was. De twee andere
verhalen, Clonk Clonk en The Scorpion God handelen respectievelijk over een
jager die toevallig de geheimen van het matriarchaal bewind over zijn stam aan
de weet komt en over een vroeg-Egyptische farao die niet langer in staat is zijn
rijk met krachtige hand te regeren. De verhalen in The Scorpion God zijn erg
goed, maar toch werd met spanning uitgekeken naar een nieuwe roman, want
sinds het overrompelend succes van zijn debuut Lord of the Flies in 1954 had
Golding met elk boek telkens weer uitzonderlijke aandacht en dikwijls grote
bewondering afgedwongen.
Met Darkness Visible kan men voor het eerst van een ontgoocheling spreken.
Nochtans draagt het boek onmiskenbaar de stempel van Golding. De eeuwige,
ondoorgrondelijke krachtmeting tussen goed en kwaad loopt uit op een halve
nederlaag van het goede; de hoofdfiguren zijn die typische mengeling van vrije wil
en gedrevenheid, en de mens komt eens te meer naar voren als ‘heroic and sick’, een
kwalificatie die Golding in Lord of the Flies al gebruikte, maar die eigenlijk voor
alle centrale figuren in zijn werk opgaat.
Darkness Visible is het verhaal van Matty, die als kleine jongen onherkenbaar
verminkt uit een apocalyptische brand tijdens de Londense blitz opduikt. Hij wordt
min of meer opgelapt, maar omwille van zijn afstotelijk uiterlijk en zijn introvert
gedrag versukkelt hij, na een moeilijke schooltijd, van het ene baantje in het andere.
Als zijn zoveelste poging om door zijn omgeving en door het meisje van zijn dromen
aanvaard te worden mislukt, trekt hij naar Australië. Op zijn zwerftocht door dat nog
lege continent
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wordt hij een verslaafd bijbellezer, een religieus gedrevene die door twee geesten
bij ondoorgrondelijke goddelijke plannen wordt betrokken. Op een eenzame plek in
de Australische ‘outback’ onderwerpt hij zichzelf aan een mysterieus soort
doopsel-cum-initiatieritus, maar niet lang daarna wordt hij door een onevenwichtige
inboorling overvallen en tegelijker tijd zowat gekruisigd en gecastreerd. Na deze
ervaring trekt Matty naar Engeland terug en werkt er bescheiden als manusje-van-alles
in een privé-school voor rijkemanszoontjes. Eén van die zoontjes is het doelwit van
een ontvoeringspoging, opgezet door enkele halfzware jongens die snel een bom
geld willen verdienen. Het gijzelingscommando staat onder de leiding van Sophy,
een meisje dat we van in haar prille jeugd in het tweede deel van de roman hebben
gevolgd en dat gaandeweg uit pure verveling met het leven uitgegroeid is tot een
sluwe, kille jonge vrouw die in berekende misdaad de enige manier ziet om in deze
stomme wereld nog iets te laten gebeuren. De ontvoering mislukt doordat Matty zich
opoffert en in de vlammen omkomt. Sophy, de incarnatie van de machten van het
kwaad, is door de gebeurtenissen helemaal niet geraakt. Wel worden twee naïeve
amateur-theosofen uit de buurt, die in Matty een ziener en orakel hadden gevonden,
door een samenloop van omstandigheden zó in de hele affaire verwikkeld, dat ze
voor de rest van hun leven met schande en hoon overladen worden.
Darkness Visible als een ontgoocheling bestempelen betekent niet dat de roman maar
weinig literaire kwaliteiten zou hebben, integendeel. Golding is en blijft een
grootmeester en het boek zit vol bewijzen van zijn schrijftalent. Maar voor het eerst
schijnt een werk van Golding, gewoonlijk zo ingenieus en strak georganiseerd, te
lijden aan een soort stuurloosheid. Er zijn nogal wat passages die aan ‘overwriting’
lijden: Golding schijnt af en toe het schrijven om het schrijven zelf te gaan beoefenen
en hij verliest de functionaliteit en de economie uit het oog. Eén voorbeeld: Matty
krijgt een van zijn eerste baantjes in een ijzerwarenmagazijn. Golding schetst van
die winkel uitvoerig de geschiedenis, van generaties terug tot in onze tijd. Het is een
mooi, evocatief stukje dat ons van het oude, ambachtelijke Engeland naar de moderne
consumptiemaatschappij brengt - maar waartoe die bladzijdenlange beschrijving
dient is helemaal niet duidelijk, en als een dergelijke evocatie dan al nodig zou zijn,
zou Golding vroeger net hetzelfde effect bereikt hebben met één of twee van die
gebalde paragrafen die hij zo strategisch in zijn verhalen kon inlassen. Herhaaldelijk
komen nu van die passages voor die, op zichzelf beschouwd, bijzonder pregnant zijn,
maar die verband en functionaliteit missen. Dat kan men ook zeggen
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van enkele symbolisch geladen gebeurtenissen. Vele van Matty's belevenissen, vooral
in Australië, hebben een symbolische achtergrond. Nu kan men een symbolische
passage uiteraard niet in al haar componenten logisch analyseren of de betekenis
ervan uitputtend parafraseren. Maar het probleem met de symboliek in Darkness
Visible is dikwijls dat de lezer er ongeveer alle kanten mee uitkan en dat de symbolen
niet zoals in vroeger werk samengroeien tot een meerdimensionale achtergrond die
het verhaal ondersteunt en er diepte aan geeft.
Verder kan men zich afvragen waarom Matty zo nodig naar Australië over en weer
moet: wat hem daar gebeurt kon hem mutatis mutandis net zo goed in Engeland
overkomen zijn. Golding weet Australië sfeervol te evoceren, maar Matty voor enkele
belevenissen daarheen sturen mist mijns inziens de noodzakelijkheid die een dergelijke
spectaculaire verandering van ‘setting’ in een roman toch zou moeten hebben.
Tenslotte heeft Golding in Darkness Visible aparte delen van zijn boek nodig om
nieuwe figuren te introduceren, die dan voor een tijdje zo centraal staan dat de anderen
helemaal uit het beeld verdwijnen.
Eigenlijk raken we met deze vaststelling een grondkenmerk van Goldings werk:
Golding is geen sociale realist die in zijn boeken een ‘slice of life’, een weerspiegeling
van het reilen en zeilen van mensen en maatschappij wil aanbieden. Een Angus
Wilson, een Iris Murdoch, een C.P. Snow of een Anthony Powell, die dat meestal
wél willen doen, beheersen ook de kunst om een grote verscheidenheid van karakters
ten tonele te voeren en die allemaal voortdurend door mekaar te laten wemelen zodat
het spinneweb van hun relaties een beeld geeft van de maatschappij waarin ze leven.
Golding gaat anders tewerk omdat zijn bedoeling anders is. Hij wil peilen naar de
fundamentele, morele krachten die de mens als individu drijven en die zijn
bestemming bepalen. Eerder dan een sociaal gericht auteur is Golding een metafysisch
bewogen schrijver die voor zijn personages uitzonderlijke omstandigheden creëert
waarin ze een radicale confrontatie met zichzelf niet uit de weg kunnen gaan. Golding
is op zijn sterkst wanneer hij, in één figuur, het gevecht tussen goed en kwaad en de
onontkoombare keuze van de verscheurde mens in dat tweegevecht, beschrijft in een
taal die tot op het bot doordringt.
Als we zo uitvoerig op de gebreken van Darkness Visible zijn ingegaan, dan is dat
omdat ze zo ongewoon zijn voor Golding. Als men die gebreken namelijk omkeert,
heeft men meteen Goldings voornaamste literaire kwaliteiten: een strakke organisatie
van de actie en de evoluties in zijn
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verhalen, zonder nochtans ‘gemaakt’ te lijken, een economische manier van schrijven
met een enorm expressieve, gebalde taal, een meesterlijk gebruik van symboliek,
zodat elk verhaal daardoor aan densiteit wint, en tenslotte een problematiek die in
alle romans eigenlijk dezelfde is, maar die in zoveel variaties wordt uitgewerkt en
die vooral zo algemeenmenselijk is dat elke roman de lezer weer met wezenlijke
vragen en problemen van zijn eigen bestaan confronteert.

Het verknoeide paradijs: Lord of the Flies
Voor het groepje schooljongens dat bij het begin van Lord of the Flies tengevolge
van een vliegtuigongeval op een zuidzee-eiland is terechtgekomen, lijkt het leven
wel een paradijs: geen volwassenen om je allerlei prettige dingen te verbieden, als
je honger hebt pluk je de vruchten zomaar van de bomen, je kan vuurtje stoken of je
kleren uitschoppen en in het warme water gaan zwemmen. Maar spoedig beginnen
er allerlei dingen aan dit droomparadijs te haperen. De natuur is niet alleen maar
vriendelijk en betoverend. Ondanks goede wil kunnen de jongens hun leventje maar
niet georganiseerd krijgen zoals zij het zouden willen. Ongrijpbare dingen boezemen
angst in. Wanneer de jongens zich bedreigd gaan voelen, blijkt al gauw dat Ralph
en Piggy met rationele argumenten de schrik niet kunnen wegpraten. Jack weet beter
een gevoel van geborgenheid te geven: hij laat de jongens in een krijgsdans hun vrees
afreageren en uit de angst voor een ‘beest’ dat sommigen menen gezien te hebben,
weet hij handig een heel ritueel op te bouwen dat zijn aanhangers tegen de boze
machten moet beschermen. Geleidelijk krijgt Jack alle jongens op zijn hand en begint
een schrikbewind uit te oefenen dat geen tegenspraak meer duldt. Om Ralph, die als
laatste nog in redelijkheid en goede wil gelooft, uit te roeien aarzelt Jack niet stukken
bos af te branden en na korte tijd is het paradijseiland van vroeger veranderd in een
brandende hel. Als Ralph op het nippertje door een toevallig ingrijpen van een
scheepskapitein gered wordt, kan hij alleen maar hopeloos schreien om zoveel
duisternis in het hart van de mens. Wat hij niet - of te laat - begrepen had, had zijn
vriend Simon vroeger al ingezien: dat het ‘beest’ niet van buiten komt, maar diep in
ieder van ons zit. Maar vóór Simon die boodschap had kunnen verkondigen, was
ook hij al het slachtoffer geworden van het blinde moordinstinct in de schooljongens
die er, nog niet zo lang geleden, zo onschuldig uitzagen.
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Lord of the Flies bracht Golding onmiddellijk grote bekendheid en bewondering in
de Angelsaksische wereld en na korte tijd ook daarbuiten. De voornaamste reden
voor die bijval is zeker dat het boek, onder zijn oppervlak van avonturenverhaal, een
opmerkelijke diepte aan interpretatiemogelijkheden biedt. Lord of the Flies is een
erg knappe fabel die op diverse vlakken zin en betekenis krijgt. Bovendien vullen
die interpretatieniveaus elkaar perfect aan, zodat het verhaal een resonantie krijgt
die na meerdere lezingen steeds maar complexer wordt. In de eerste plaats heeft
Golding met Lord of the Flies een wat hij zelf noemt ‘ernstige parodie’ geschreven
op de Victoriaanse jongensboeken die hij in zijn eigen jeugd had verslonden. Daarin
volstond het meestal Engels, christen en blank te zijn om overal in de wereld tussen
de wilden beschaving te gaan uitdragen. Vooral het zeer populaire Coral Island
(1857) van R.M. Ballantyne wordt doof Golding op de korrel genomen en sommige
passages uit dit dweperige, sterk imperialistische boek worden in Lord of the Flies
wel zeer ironisch ‘herverteld’. In Goldings post-Freudiaanse wereld bestaat het naïeve
geloof in de zuivere kinderziel en in de inherente goedheid van de menselijke natuur
niet meer. Goldings koorknapen, nochtans wel degelijk Engels, christen en blank,
raken al vlug hun laagje beschavingsvernis kwijt en daaronder zitten wreedheid,
egoïsme en machtswellust verborgen. Het ligt voor de hand dat dit verhaal ook erg
insloeg bij lezers die de tweede wereldoorlog nog vers in het geheugen hadden. Lord
of the Flies demonstreert immers hoe een gemeenschap zich op democratische wijze
tracht te organiseren, maar hoe gemakkelijk deze gemeenschap zich aan een totalitair
bewind laat onderwerpen en zich medeplichtig maakt aan een regime dat voor niets
terugdeinst om zichzelf in stand te houden. Nauw verwant met deze ‘politieke’
betekenislaag is de sociologische: Lord of the Flies is de analyse van de ondergang
van een beschaving, van een regressie naar primitieve rituelen die de natuurkrachten
en de onbegrepen angsten in de mens zelf moeten bezweren. Daarnaast heeft de
roman dan nog een sterk religieuze dimensie, vooral verbonden aan de enigmatische
figuur van Simon. Lord of the Flies (eigenlijk een vertaling van de naam Beëlzebub)
levert stof tot nadenken over de verhouding goed-kwaad, over de zondeval en over
de mogelijkheid van een verlossing. Golding is een christelijk geïnspireerd schrijver,
hoewel hij zich in zijn boeken niet tot een of andere orthodoxie bekent. Maar vanaf
Lord of the Flies is het duidelijk dat het kwaad voor Golding meestal sterker is dan
het goede. Het kwaad krijgt in elk geval een veel pregnanter fictionele uitbeelding
dan het goede. ‘Goodness can take care of itself; it is evil that matters’, heeft Golding
eens in een interview gesteld.
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In de boom van kennis: The Inheritors
Goldings tweede roman, The Inheritors, verscheen in 1955. Ook hier wordt de
menselijke natuur geanalyseerd in een uitzonderlijke situatie. Niet op een onbewoond
eiland, maar in het verre verleden van de oertijd. The Inheritors verhaalt de ondergang
van de laatste Neanderthalers, die plaats moeten ruimen voor een verdere stap in de
evolutie, de homo sapiens. Het merkwaardige is dat de handeling van The Inheritors,
tot vrijwel aan het einde van het boek, gezien wordt door de ogen van de
Neanderthalers. Die leven een zintuiglijk, instinctief leven, eng verbonden met de
natuur, maar missen het vermogen tot abstractie, zodat verschijnselen en
gebeurtenissen voor hen los van elkaar staan. Begrippen zoals oorzaak, gevolg, doel
en middelen zijn hun onbekend. Meteen ziet men hoe moeilijk Golding het zich
gemaakt heeft: een reeks gebeurtenissen waarin een welbepaalde lijn ligt, moet aan
de lezer worden overgedragen via een vertelinstantie die niet tot het herkennen van
lijnen en gedragspatronen in staat is. Maar uit die moeilijkheid put The Inheritors
ook zijn grote kracht: de stijl is uiterst visueel en direct en bij momenten van een
wonderbare poëtische kracht. Het is voor de lezer wel even wennen voor hij doorheeft
wat er eigenlijk gaande is, want alle structurering en interpretatie moeten van hem
zelf komen, hij krijgt alleen de ervaringen van het Neanderthal-volk uiterst
gedepouilleerd aangeboden.
We volgen een familie Neanderthalers op hun jaarlijkse trek naar hun
zomerverblijfplaats bij een waterval in de bergen. In het begin zijn er alleen ‘wij’,
‘het volk’, maar weldra zijn er aanduidingen dat alles niet meer is als anders op de
trekroute: er zijn dingen weg, er zijn vreemde geuren, sporen. Het duurt een hele tijd
voor de gewaarwording tot ‘het volk’ doordringt dat ook ‘anderen’ in de omgeving
moeten zijn. Allerlei onverklaarbare, of liever onbegrepen, dingen gebeuren en meer
en meer leden van het volk verdwijnen. Lok en Fa (broer en zus, jonge volwassenen
van de stam) trachten een verdwenen kleintje terug te vinden en zo, verborgen in een
boom, zien ze gefascineerd maar onbegrijpend toe wat in het kamp van ‘het nieuwe
volk’ gebeurt: het nieuwe volk heeft wapens en allerlei ander bezit, spreekt een
gearticulueerde taal en gebruikt veel werktuigen, kent alcohol en geeft zich over aan
uitspattingen. Lok en Fa kijken met een mengeling van afschuw en bewondering
naar wezens die ‘kennis’ hebben, ook - zo beseft de lezer - kennis van goed en kwaad.
De tragische ironie van de hele situatie wordt duidelijk wanneer het vertelstandpunt
naar het einde toe kantelt en we de handeling door de ogen van de ‘nieuwe mensen’
zien: die zijn op de vlucht voor hun eigen stamgeno-
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ten en vinden nu hun weg voorbij de waterval bedreigd door rondzwervende, rode
bosduivels die zo vlug mogelijk uitgeroeid moeten worden. De Neanderthalers, met
wie de lezer zo lang heeft meegeleefd, die geen vlieg kwaad doen en het reddeloze
slachtoffer worden van een veel sluwere tegenstander, zijn in de ogen van het ‘nieuwe
volk’ kwaadaardige dieren die angst en agressie opwekken. Het ‘nieuwe volk’ beseft
niet dat het zélf met zijn kennis en zijn wapens de oerharmonie heeft verstoord en
moord en wreedheid in de wereld heeft gebracht. En dat ‘nieuwe volk’, dat zijn wij,
de lezers. Op het einde van het boek kijkt de leider van de homines sapientes naar
wat vóór hem ligt: een weg die nu vrijgemaakt is, maar die naar een onzekere, zelfs
onheilspellende toekomst leidt, voorbij de waterval - en Golding maakt hier handig
gebruik van het feit dat het Engelse fall zowel waterval als zondeval kan betekenen.
Antropologen zullen wel kritische bemerkingen hebben over de tegenstelling
Neanderthaler - Homo Sapiens, zoals Golding ze in The Inheritors heeft uitgewerkt,
maar het is duidelijk dat Golding niet in de eerste plaats een (pre)historische roman
heeft willen schrijven. Wel heeft hij een bijzonder doordringende en originele visie
gegeven op de schuld die elke menselijke vooruitgang met zich meesleept en eens
te meer is duidelijk dat Golding geen optimistische kijk op de vooruitgang heeft en
ook niet op de menselijke natuur.

Retrograde Robinson: Pincher Martin
Was Lord of the Flies onder andere een sombere en realistische versie voor
volwassenen van het avontuurlijke jongensboek, dan is Pincher Martin onder andere
een herwerking van Robinson Crusoe. Robinson Crusoe slaagde erin de natuur en
zijn omgeving aan zich te onderwerpen en zich een mini-koninkrijk op te bouwen
met behulp van een rationeel puritanisme, dat zelfs God als bondgenoot inschakelde
om Robinsons aardse welvaart nog veel sterker te laten groeien dan zijn devotie.
Pincher Martin vertelt het verhaal van een man die aanspoelt op een verlaten rots
en steeds meer zijn greep op zijn omgeving en op zichzelf verliest tot hij uiteindelijk
zijn totale zelfvernietiging bewerkt.
Christopher, bijgenaamd ‘Pincher’, Martin wordt door een ontploffing van de brug
van zijn destroyer in het water geslingerd. Hij verdrinkt bijna, maar spoelt na enkele
uren meer dood dan levend op een verlaten stuk rots aan. Hij komt weer op krachten
en begint zijn overleving te organiseren: hij zoekt drinkwater, vindt wat weekdieren
als voedsel, geeft namen aan
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de diverse plekken op de rots en bouwt een soort noodsignaal om opgemerkt te
worden. Zijn rationele aanpak en zijn levensdrang schijnen het gehaald te hebben
op de vijandige natuur. Maar Pincher Martin kan niet verhinderen dat allerlei
herinneringen aan zijn vroeger leven hem in zijn eenzaamheid komen bestormen.
Via flash-backs leert de lezer Martin dan kennen als een gewetenloze egoïst die in
zijn leven steeds alles en iedereen gebruikte om zijn doel te bereiken. Eén van zijn
vrienden identificeerde hem eens met ‘Greed’ (hebzucht, gulzigheid) en beschreef
hem als ‘born with his mouth and his flies open and both hands out to grab’. Pincher
Martin begint te ondervinden dat het grootste gevaar dat hem op de rots bedreigt zijn
eigen geest is. Hij wordt zelfs gedwongen te erkennen dat zijn poging tot overleven
enkele constructiefouten vertoont. Snel verliest Pincher nu zijn greep op de realiteit.
Hij tracht aan de logica van zijn situatie te ontkomen door voor krankzinnige te
spelen, maar ook dat helpt niet. Een figuur doemt uit Martins hallucinaties op en
spoort hem aan tot inkeer te komen, maar met een godslastering wijst Martin dit af
en dan wordt hij tot niets gereduceerd door ‘a compassion that was timeless and
without mercy’. Uit het korte, laatste hoofdstuk van het boek wordt, eigenlijk pas in
de allerlaatste zin, duidelijk dat Pincher Martin nooit op een rots geweest is. Hij is
praktisch onmiddellijk verdronken en de hele overlevingsepisode is een zelf
gecreëerde vorm van leven na de dood geweest, een soort oordeel waarin Pincher
Martin met zijn eigen morele waarde werd geconfronteerd zodat zijn vernietiging
onafwendbaar werd. Pincher heeft zichzelf tijdens zijn leven boven alles gesteld en
daartoe niets en niemand ontzien. De dood, het einde van zijn egoïsme, kon hij dan
ook niet aanvaarden en daarom ontwierp hij voor zichzelf een surrogaat-bestaan.
Maar ook daar zijn wetten aan het werk die zelfs de grootste egoïst niet in zijn eigen
voordeel kan ombuigen.
Pincher Martin is een zeer sterk boek, waarin Golding met uiterste concentratie
de relatie tussen de morele keuze van een individu tijdens zijn leven en de fataal
daaraan verbonden lotsbestemming analyseert. In het boek heeft Golding zich weer
enorme beperkingen opgelegd: één individu op een verlaten rots waar niets gebeurt
- en wat gebeurt blijkt dan nog een illusie te zijn. En toch slaagt Pincher Martin erin
tot op het laatste moment te boeien. Goldings meesterlijk evocatief en gebald
taalgebruik en de sterke symbolische onderbouw van het verhaal zetten grote kracht
bij aan een handeling die de proporties van een Griekse tragedie krijgt.
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De verscheurde mens: Free Fall
Free Fall (1959) voert de schilder Sammy Mountjoy ten tonele, en weer maneuvreert
Golding hem in een situatie van isolatie en verscherpte zelfreflectie. Sammy kijkt
terug op zijn leven om een antwoord te vinden op de vraag ‘When did I lose my
freedom?’ en hij bedoelt daarmee: op welk moment nam ik een beslissing die mijn
vrije keuzemogelijkheid voorgoed beperkte en mijn leven definitief in een richting
stuurde die ik nu niet meer kan veranderen? Sammy kijkt terug naar zijn
verwaarloosde kinderjaren in de achterbuurt, naar zijn schooltijd, maar vindt geen
antwoord op zijn vraag. Het is pas wanneer hij onder zware psychologische druk
komt, dat hij verder geraakt. Tijdens de oorlog wordt Sammy namelijk alleen in een
donkere cel van een concentratiekamp opgesloten om hem te dwingen de aanstichters
van een ontsnappingspoging te verraden. Daar denkt Sammy dan terug aan zijn eerste
verraad, dat meteen het einde van zijn onschuld was: zijn relatie met het meisje
Beatrice Ifor. Hij verleidde haar en liet haar dan achter, wat zeer waarschijnlijk de
oorzaak was van Beatrice's totale ineenstorting. Die keuze, die hij bewust maakte,
was het einde van de mogelijkheid om zijn leven in volle vrijheid te oriënteren.
Samen met dit inzicht komt nog een ander: van in zijn jeugd werd Sammy naar
twee kanten, naar twee levensopvattingen getrokken. De ene, een
wetenschappelijk-materialistische, op zichzelf niet aantrekkelijk, werd voor Sammy
belichaamd in de warme, bezielende persoonlijkheid van zijn leraar Nick Shales; de
andere, een religieus-metafysische, was belichaamd in de koude, afstandelijke
persoonlijkheid van de oude ongetrouwde juffrouw Pringle. Omwille van de
tegenstelling tussen de persoonlijkheid van de twee leraars en dat wat ze voorstaan,
kan Sam niet kiezen en weigert zich voor iemand of iets te engageren.
De titel van het boek krijgt zo twee betekenissen: Free Fall betekent in de eerste
plaats een vrije, zelf gewilde val van onschuld in schuld, een zondeval; in de tweede
plaats betekent ‘vrije val’ het in evenwicht zijn tussen twee tegengestelde krachten,
zoals een satelliet in een baan om de aarde in permanente ‘vrije val’ gehouden wordt
door de tegengestelde werking van middelpuntvliedende en middelpuntzoekende
kracht.
Nadat hij ingezien heeft wanneer en waarom zijn leven een ongewenste wending
heeft genomen, tracht Sammy vergeving en nieuwe levenskracht te vinden, maar
tevergeefs. Beatrice is opgesloten in een krankzinnigengesticht, Nick Shales is
stervend en Miss Pringle heeft zich zo in haar verbittering teruggetrokken dat Sammy
met haar geen contact meer kan
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krijgen. Net zoals in Pincher Martin vinden we in Free Fall een man die niet meer
kan ontkomen aan de gevolgen van een eens gemaakte keuze. Nochtans eindigt de
roman niet in totaal pessimisme. De episodes uit Sammy's leven worden namelijk
niet in strikt chronologische volgorde verteld, maar wel zoals Sammy ze associeert.
De laatste scene van het boek is de bevrijding van Sammy uit de donkere cel: van
uit de duisternis komt hij weer in het licht, mét zijn inzicht over wat in zijn leven
verkeerd is gelopen. Dat deze scene aan het einde komt, geeft haar duidelijk een
belangrijke impact, maar van de anders kant weet de lezer hierbij dat Sammy's
pogingen om het kwaad te herstellen vruchteloos zullen blijven. Free Fall is natuurlijk
een roman vol reflectie en met soms erg intellectualistische beschouwingen die nogal
zwaar op de handeling doorwegen. Ook de allusies op de Divina Comedia (vooral
in de figuur van Beatrice, maar ook in ‘Mountjoy’) zijn niet altijd erg functioneel.
Deze roman geeft misschien duidelijker dan de andere toegang tot Goldings
ideeëngoed over schuld, materialisme en transcendentie, maar daartegenover mist
hij de directheid en de stilistische kracht die we ondertussen van Golding gewoon
zijn geraakt.

Het stenen gebed van de maniak: The Spire
De net gemaakte kritiek kan men zeker niet op The Spire (1964) toepassen. We gaan
terug naar de veertiende eeuw, naar het stadje Barchester, waar een kathedraal zonder
torenspits staat. Deken Jocelin wil er absoluut een hoge toren op laten bouwen, maar
iedereen raadt hem dat af, want de kathedraal is op moerasgrond gebouwd. Rond dit
thema heeft Golding een verhaal van een zeldzame intensiteit opgebouwd, en hij
heeft zich hiervoor zeker laten inspireren op deels historische, deels legendarische
gegevens over de bouw van de kathedraal van Salisbury met zijn prachtige,
uitzonderlijk hoge torenspits. Jocelin is een gedrevene, die volhoudt dat God zelfs
het onmogelijke mogelijk zal maken als men maar een onwankelbaar geloof bezit.
En dus begint men aan de toren te bouwen, tegen beter weten in en tegen de zin van
de bekwame, maar onstabiele bouwmeester Roger Mason. Het wordt gaandeweg
duidelijk dat Jocelins motieven om de toren te bouwen niet alleen religieus zijn. Hij
ziet hem zeker als een gebed in steen, maar ook als een bevestiging van zijn macht
en superioriteit over zijn omgeving en als een soort compensatie of boete voor zijn
onzuivere gevoelens voor een vrouw. Tegen alles in, zonder acht
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te slaan op het lijden en het leed dat de bouw bij de werklieden en het personeel van
de kathedraal veroorzaakt, dwingt Jocelin de toren omhoog, als het ware slechts
gedragen door zijn maniakale wilskracht. Maar terwijl de toren rijst, verzwakt Jocelin,
wiens ruggegraat door een ziekte is aangetast, zodat voor hem tenslotte werkelijkheid,
godsvisioen en koortshallucinatie niet meer uit elkaar te houden zijn. De toren komt
er: een gebed in steen, supreme uitdrukking van het menselijk hemelverlangen - maar
gebouwd op lijden en onrecht, met onzuivere motieven, door een geest op de rand
van de waanzin. ‘De toren is als de appelboom’, zegt Jocelin naar het eind van zijn
leven toe: de boom van goed en kwaad, met zijn takken naar het licht van de hemel
reikend, met zijn wortels wroetend in het slijk en de duisternis. Weer eens komt een
Golding-thema kernachtig naar voren, wanneer Jocelin, op zijn doodsbed beseft:
‘There is no innocent work’.
The Spire behoort tot het beste wat Golding geschreven heeft, omwille van de
complexe figuur van de gedreven heilige zondaar Jocelin, ‘heroic and sick’, omwille
van de veelzijdige symboliek waarmee de toren omringd is en omwille van de perfecte
manier waarop de religieus-morele problematiek in het verhaal verweven is. Maar
het meest treft weer de uitzonderlijke stilistische kunst van Golding: er zijn bladzijden
in het boek waar men als lezer bijna lijfelijk de ondraaglijke spanningen en krachten
voelt waaronder de steunpilaren en balken van de kathedraal kreunen en zingen als
ze boven hun vermogen worden belast, er is de prachtige evocatie van stad en
landschap rond de toren voor wie hoog boven de grond een kunstwerk aan het maken
is, er is het spel van licht en schaduw in de kathedraal - Goldings taal kan het allemaal
voelbaar en zichtbaar overbrengen, mét de suggestie van het mysterie dat rond het
hele gebeuren hangt.

Levend begraven: The Pyramid
Minder gaaf komt The Pyramid (1967) over. De roman is meer sociaal realistisch
dan gewoonlijk, maar dat is dan weer niet Goldings sterkste kant. Het boek vertelt
drie episodes uit het leven van Oliver in het provinciestadje Stilbourne (cf Nl.
‘doodgeboren’). We zien Oliver, in de jaren twintig, als adolescent tijdens zijn
ontdekking van de erotiek met de aanminnige Evie Babacombe, die hij daarna verlaat.
In een tweede episode neemt Oliver, nu student, met tegenzin deel aan een opvoering
van de plaatselijke amateurtheatergroep, maar hij heeft alleen maar minachting
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voor het gedoe en speciaal voor de timide toenaderingspogingen van de homoseksuele
regisseur. In het derde deel komt Oliver, nu een heer van middelbare leeftijd, terug
naar zijn geboortestadje en voor het graf van zijn muzieklerares mijmert hij over de
pianolessen die hij als kind bij haar nam, in het donkere huis van die excentrieke,
vreesaanjagende kunstenares. De drie episodes, drie vlakken van de piramide, tonen
aan dat Oliver er nooit in geslaagd is een liefdes- of vriendschapsrelatie op te bouwen:
hij gebruikte Evie, minachtte en bespotte regisseur de Tracy en haatte zijn lerares
Miss Dawlish. Van zijn leven heeft hij daardoor een piramide gemaakt: een plaats
voor emotioneel uitgedroogde mensen, voor mummies.
De bouw van de roman doet wat opzettelijk aan: drie schuifjes, drie variaties op
hetzelfde thema. Bovendien heeft Golding wat moeite met de realistische weergave
van een gewoon hedendaags milieu: de menselijke verhoudingen lijken soms wat
schematisch uitgewerkt en de dialogen klinken niet altijd zo vlot en natuurlijk als
men wel zou wensen. Anderzijds illustreert de roman uitstekend hoe een individu
moreel en emotioneel verarmt zonder dat daarvoor spectaculaire crisismomenten
vereist zijn: in de keuze die men telkens weer moet maken tussen inzet voor de
anderen en eigenbelang, kiest men eigenlijk ook voor levensvervulling of voor de
eigen uitdroging, de morele mummificering.
In zijn benadering van de strijd tussen goed en kwaad lijkt Golding wel in belangrijke
mate beïnvloed te zijn door de idee van predestinatie. Goldings romans draaien om
momenten van beslissende keuze en om de onontkoombare gevolgen daarvan. Dat
de keuze voor wat men ‘het kwaad’ kan noemen dikwijls niet met volle kennis of in
volledige vrijheid kan gebeuren belet niet dat ze, in Goldings optiek, zo goed als
onomkeerbaar is en haast altijd fataal. De onschuld, het paradijs, gaat altijd reddeloos
verloren en wat overblijft is het rondtasten in de duisternis. Herhaaldelijk komen in
Goldings boeken Christus-figuren voor, of Godsfiguren, en herhaaldelijk
vertegenwoordigen zij de mogelijkheid tot ommekeer, tot berouw en tot genade.
Maar nooit slaagt de schuldige mens erin ondubbelzinnig op dit aanbod in te gaan
en voor zichzelf die ommekeer te bewerken. Ten hoogste wordt af en toe gesuggereerd
- maar méér dan dat heel zeker niet - dat de genade misschien sterker is dan de
duisternis in het mensenhart.
Men kan van de ene kant wel geredelijk akkoord gaan met Golding dat het kwaad
in al zijn facetten een veel tastbaarder probleem is dan het goede,
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maar toch geeft Goldings accentuering een ietwat pessimistisch vertekend beeld van
de gewone menselijke realiteit. Maar - en daar komen we weer bij ons beginpunt de ‘gewone’ realiteit is niet wat Golding tracht weer te geven, en de enkele keer dat
hij het doet slaagt hij daar niet volkomen in. Golding intensifieert en concentreert:
personages in een vorm van isolatie en geconfronteerd met hun lotsbestemming.
Golding heeft eens gezegd dat, als men op zijn boeken dan toch een etiket wilde
kleven, hij nog het liefst het etiket ‘mythes’ zou hebben. Men begrijpt wat hij bedoelt:
ook de mythe is een fictie die, in een schijnbaar geïndividualiseerd, concreet verhaal
inzicht wil verschaffen in algemeen-menselijke, dikwijls boven-natuurlijke problemen.
Het is specifiek voor Golding dat hij in zijn beste werk - en dat is de meerderheid
van zijn boeken - erin slaagt de mythe menselijk te houden: ze is concreet en
herkenbaar genoeg om niet in allegorie of filosofische illustratie te vervallen, maar
anderzijds ook zo diepgaand dat ze verhelderend boven het alledaagse uitstijgt.
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Indira Gandhi weer aan de macht
A. Fonseca
Wat onder de Indiase deskundigen op politiek gebied en ook in de wereldopinie
zeer veel verbazing wekte, was de terugkeer naar de macht van Indira Gandhi,
die in de dit jaar gehouden verkiezingen een overweldigende meerderheid
behaalde, nadat zij voor drie jaar een verpletterende nederlaag geleden had in
de verkiezingsstrijd met de Janata Partij. Alhoewel er reden tot verbazing
bestaat, moet men voorzichtig zijn met het interpreteren van de
verkiezingsuitslagen uitsluitend aan de hand van het aantal zetels dat de partij
gewonnen heeft, en mag men niet zonder meer veronderstellen dat dit de enorme
populariteit van de partij in het land zou weergeven. Doordat het Indiase
verkiezingsstelsel gebaseerd is op het behalen van een meerderheid van stemmen
door verscheidene individuele mededingers, benoemd door verschillende partijen,
won de door Indira Gandhi geleide Congrespartij 66% van de zetels in de Lok
Sabha (de Tweede Kamer van het Indiase parlement), terwijl ze maar 42% van
de uitgebrachte stemmen had gekregen1.
Dit is geen ongewoon verschijnsel in de Indiase verkiezingen. In 1977 behaalde de
Janata Partij ongeveer 45% van de stemmen, maar kreeg toch een grote meerderheid
aan zetels, waardoor ze onmiddellijk kon over-

1

De eindresultaten van de verkiezingen van 1980 kunnen als volgt worden samengevat: Het
1e Congres behaalde 351 van de 525 zetels voor het gehele land. De partij behaalde 84
miljoen stemmen, oftewel 43% van de uitgebrachte stemmen, maar kreeg 66% van de zetels.
Aan de andere kant wonnen de 3 andere partijen, nl. de Janata Partij, de Lok Dal en het
Onverdeelde Congres, resp. 31, 41 en 13 zetels, dus 85 in het totaal, ondanks het feit dat zij
65 miljoen stemmen hadden gekregen, hetgeen 34% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen
betekent. Daarentegen behaalden de twee communistische partijen, te weten de CPI (de
Communistische Partij van India) en de CPM (de Communistische Partij van het Marxisme)
respectievelijk 10 en 36 zetels. De rest van de zetels ging naar kleinere partijen en naar
onafhankelijke kandidaten. Over het geheel genomen, bracht ongeveer 57% van de kiezers
hun stem uit, hetgeen een kleine daling betekent ten opzichte van de 61% die in 1977 van
zijn stemrecht gebruik maakte.
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gaan tot het intrekken van de beruchte ‘noodtoestand’, die door Indira Gandhi was
afgekondigd en gedurende de laatste twee jaar van haar leiderschap als eerste minister
van kracht was, als gevolg waarvan ze in hoge mate aan populariteit had ingeboet.
Maar wat de machtsaanspraken van de partij die in de verkiezingen de overwinning
behaalde, nog meer verzwakt, is het feit dat ongeveer 40 tot 50% van de
stemgerechtigden hun stem niet hadden uitgebracht. Het percentage dat niet naar de
stembus ging, bedroeg in
1951

1957

1962

1967

1971

1977

54,33

52,26

44,58

38,67

44,78

39,46

Ook dit jaar maakten maar 57% van de kiezers gebruik van hun stemrecht. Maar
zoals we hierboven al opmerkten, zou als gevolg van deze lage opkomst van de
kiezers het percentage stemmen ten gunste van de zegevierende partij eigenlijk met
de helft verminderd moeten worden. Hoe het ook zij, het kan niet ontkend worden
dat deze overwinning van Indira Gandhi een persoonlijke triomf voor haar en de
door haar geleide Congrespartij is.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden
Deze - voor India's eerste vrouwelijke premier zeer gunstige - ommekeer komt op
een tijd dat de wereld in hoge mate verontrust is over de invasie van Afghanistan
door Sovjet-troepen. De wereldopinie, in het bijzonder zoals deze in de Westerse
pers weerspiegeld wordt, richt zich fel tegen een dergelijke militaire interventie en
machtsuitbreiding van de Sovjet-Unie, wat de redenen en angsten ook mogen zijn
die de Sovjetleiders hiertoe aangezet hebben. De Indiase interim-regering in handen
van de Janata Partij, die echter geen macht meer had nadat er enkele maanden geleden
een motie van wantrouwen tegen was uitgebracht, sprak zich duidelijk uit tegen het
Russisch optreden in Afghanistan. Toen Indira Gandhi weer de macht in handen
kreeg, vreesden daarom velen dat dit gepaard zou gaan met een pro-Russische houding
van de nieuwe Indiase regering. Het duurde inderdaad niet lang voordat mevrouw
Gandhi haar standpunt duidelijk maakte. Zij verklaarde dat zij bereid was de redenen
te aanvaarden die de Sovjetautoriteiten hadden aangevoerd om hun inter-
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ventie te rechtvaardigen en zij voegde eraan toe, dat verschillende andere landen
deels verantwoordelijk waren voor het ontstaan van een onstabiele toestand in
Afghanistan en het Aziatische vasteland. Met dit voorbehoud stemde de Indiase
afgevaardigde in de Verenigde Naties vóór de resolutie waarin een oproep gedaan
werd buitenlandse interventie in Afghanistan af te wijzen.2. Vervolgens onthulde
mevrouw Gandhi dat de Sovjet regering haar had verzekerd dat zij hun troepen
zouden terugtrekken zodra de Afghaanse regering hen dit zou vragen. Wat betekent
dit? Ten eerste beweert de Indiase regering dat ze belang stelt in de vrijheid van
Afghanistan, omdat het tot de groep van niet-gebonden landen behoort. Aan de andere
kant zou dit een goede manier zijn voor de Sovjet regering om haar troepen zonder
gezichtsverlies terug te trekken, vooral na de felle reacties uit de landen van de Derde
Wereld. Tegelijkertijd moet men deze reactie van India bezien in samenhang met
het Aziatische machtsevenwicht. Deze pro-Russische uitspraken worden in
werkelijkheid beheerst door de angst voor een herleving van de militaire macht van
zowel China als Pakistan, de buurlanden van India in het noorden en in het westen.
Het is nog niet zo lang geleden (1962) dat de Chinezen ineens het noordelijk
grensgebied van India binnenvielen; en toen China onlangs Vietnam aanviel, werd
de minister van Buitenlandse Zaken van India, Bajpai, die in Peking probeerde een
overeenkomst met de Chinese regering tot stand te

2

Tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 12 januari
1980, zei B.C. Mishra, ambassadeur van India voor de V.N.: ‘Wij zijn tegen de aanwezigheid
van buitenlandse troepen en bases in welk land dan ook. De regering van de Sovjet-Unie
heeft onze regering echter verzekerd dat haar troepen naar Afghanistan zijn gegaan op verzoek
van de Afghaanse regering, eerst bij monde van president Amin op 26 december 1979 en
daarna herhaald door zijn opvolger op 28 december 1979’.
Mishra sprak vervolgens zijn afkeuring uit over ‘de inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van Afghanistan door het opleiden, bewapenen en aanmoedigen van
gezagondermijnende elementen om zodoende verwarring te scheppen in Afghanistan.’ Hij
verwacht dat een dergelijk optreden ‘niet bevorderlijk is voor het herstel van de vrede in dit
gebied. Het is zeer goed mogelijk dat dit tot een intensivering van de koude oorlog zal leiden’.
Hij gaf ook uiting aan zijn grote bezorgdheid over de huidige ontwikkelingen in het Aziatische
gebied, met inbegrip van de landen in de Indische Oceaan. ‘Het bouwen van bases’, zei hij,
‘het bewapenen van kleine en middelgrote landen en inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van landen, met het doel de niet-gebonden landen te isoleren en te verdelen,
betekent zelfs voor ons land een bedreiging.’ (Hindustan Times, New Delhi, 13 januari 1980).
Maar hetzelfde blad publiceerde op 14 januari een artikel over de massale openbare
bijeenkomst in Bombay, waar de leiders van de Janata Partij, Morarjee Desai en Jagjivan
Ram (die inmiddels zijn functie van partijleider neergelegd heeft), Indira Gandhi
beschuldigden van het schaden van de landsbelangen door zich aan de zijde van de
Sovjet-Unie te scharen in de kwestie-Afghanistan.
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brengen, overijld teruggeroepen naar Delhi. De Indiase regering was trouwens een
van de eersten die de regering te Hanoi erkenden na het ten val brengen van president
Thieu en de hereniging van het land. De traditionele gerichtheid van de Indiase
politicus Jawaharlal Nehru en sommige van zijn collega's op de Sovjet-Unie, waarin
de oorsprong van vele van hun socialistische ideeën ligt, verklaart het krachtige
standpunt dat zijn dochter, Indira Gandhi, in de huidige crisis inneemt.
Met Pakistan zijn de verhoudingen altijd al gespannen geweest, alhoewel sinds
het ontstaan van Bangla Desh als gevolg van de oorlog tussen India en Pakistan in
1971, India een overheersende positie in dit deel van Azië inneemt. Het kan daarom
ook haast niet anders dan dat het Amerikaanse aanbod om Pakistan te bewapenen
gevoelens van onrust teweegbrengt bij de Indiase regering, hetgeen uiteraard zal
leiden tot een versteviging van de banden tussen India en de Sovjet-Unie. De
vastbeslotenheid van de Fransen om de ontspanningspolitiek in hun betrekkingen
tot de Sovjet-Unie voort te zetten en het te verwachten bezoek van president Giscard
aan New Delhi zouden misschien de weg kunnen vrijmaken voor een soort
overeenkomst over de terugtrekking van de Sovjet-Unie. De Indiase regering zou in
een netelige positie raken als de Sovjet-Unie zich niet in de nabije toekomst uit
Afghanistan terugtrekt. Na van oudsher een voorstander van ‘ahimsa’
(geweldloosheid) geweest te zijn, kan India het zich haast niet permitteren landen te
steunen die hun toevlucht nemen tot openlijke geweldpleging ter ondersteuning van
een interventie. Zij die een politieke analyse hebben gemaakt van de verkiezingen
in India, suggereren echter dat juist deze gevaarlijke instabiliteit in de landen die
India omringen, Indira Gandhi aan de macht heeft gebracht. Het ziet ernaar uit dat
de Indiase kiezers de noodzaak inzagen van een sterke regering in New Delhi, en er
bestond voor hen dan ook geen ander alternatief dan Indira Gandhi.

Binnenlandse aangelegenheden
Als we de binnelandse politieke situatie in India bekijken, kunnen we beginnen met
ons af te vragen, wat de eigenlijke redenen zijn, waarom Indira weer aan de macht
is gekomen. Moet men aannemen dat het een gevolg is van de wispelturigheid van
de Indiase kiezers, waarvan een grote meerderheid analfabeet is? Als we uitgaan van
de eeuwenlange culturele geschiedenis van India, hoeft het niet kunnen lezen en
schrijven niet noodzakelijkerwijze te betekenen dat men niet in staat is bepaalde
kwesties te
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bespreken en op rationele wijze tot een keuze te komen. De massamedia, in het
bijzonder de radio, hebben de van oudsher geïsoleerde positie van de dorpen
ingrijpend veranderd. Het is daarom hoogst waarschijnlijk dat net zoals de kiezers
indertijd Indira Gandhi afwezen om haar autocratische manier van optreden, het
monddood maken van de pers, haar verplichte sterilisatie-campagne en de door haar
afgekondigde noodtoestand, zij nu de Janata Partij hebben afgewezen vanwege de
onbekwaamheid van deze partij in het beteugelen van de inflatie, haar ondersteuning
van het kastenstelsel en haar steun aan groeperingen zoals de RSS (een sterke,
fanatieke groep Hindoes die een Hindoe-heerschappij nastreven), de traagheid in het
uitvoeren van landhervormingen, de politieke verdeeldheid binnen de partij, alsmede
het feit dat de leiding berustte bij een oude autocraat als Morarjee Desai.
Het is moeilijk te zeggen waar de schuld ligt, wanneer het enige bindende element
in een verbond van partijen hun gemeenschappelijke tegenstander is. De Janata Partij
is namelijk opgebouwd uit vijf verschillende partijen met nogal tegengestelde politieke
programma's, met aan het ene uiterste de socialisten en aan het andere uiterste de
rechtse klassen van grondbezitters. Wat hen voornamelijk verbond, was hun verlangen
Indira Gandhi ten val te brengen, hetgeen hun ook lukte. Een groot deel van hun
succes hadden zij te danken aan de krachtige persoonlijkheid van Jai Prakash Narain,
een overtuigd socialist, die echter in voorkomen veel van Gandhi wegheeft en
daardoor bij de plattelandsbevolking in India een enorme populariteit geniet. Narain
miste echter de politieke geslepenheid van Jawaharlal Nehru en diens dochter Indira
en gaf er de voorkeur aan op een minder op de voorgrond tredende manier zijn invloed
aan te wenden. Na het succes van de Janata Partij in de verkiezingen van 1977 droeg
Narain, in zijn functie van ‘goeroe’ van de partij, de 80-jarige Morarjee Desai voor
als regeringsleider en steunde hem in zijn aanspraken op het minister-presidentsschap.
Dit was de eerste fatale misstap die werd begaan, daar er vele jonge leiders waren,
die minder autoritair optraden dan Morarjee Desai en beter dan hij voldeden aan de
eisen die het moderne India stelde - en dus de regering veel beter hadden kunnen
leiden.
Het was voor Desai moeilijk om met personen die onderling zo verschilden een
team samen te stellen, dat in zijn doelstellingen een eenheid vormt. Geleidelijk kwam
het dan ook openlijk tot een scheuring in de partij toen Charaan Singh, de minister
van Binnenlandse Zaken, met Desai brak en hij na de val van diens regering,
veroorzaakt door een motie van wantrouwen waarin Indira Gandhi's Congrespartij
een beslissende rol speelde, probeerde de partij nieuw leven in te blazen, maar hierin
faalde.
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De machtsstrijd binnen de partij leidde inderdaad tot veel afvalligheid, d.w.z. leden
van verschillende partijen traden uit hun eigen partij om zich bij een andere partij
aan te sluiten. Tijdens het debâcle dat daarop volgde, kreeg Indira veel aanhang.
Gedurende de twee aan de verkiezingen voorafgaande maanden, reisde zij met enorme
volharding en energie door het land en riep de mensen op om op haar partij te
stemmen, in ruil waarvoor zij hun herstel van gezag en orde beloofde, alsmede het
uit het slop halen van de economie.
Het lijdt geen twijfel dat de namen van Nehru en zijn dochter Indira het grote
publiek in India zelfs vandaag de dag zeer aanspreken. Er zijn weinig andere politici
zo bekend in het land. De meeste Janata leiders genoten weinig bekendheid in het
zuiden van India. Bovendien probeerden zij de bevolking in het zuiden, waar men
Dravidisch spreekt, het Hindoestani op te leggen, hetgeen daar veel kwaad bloed
zette. De Janata Partij was ook bevooroordeeld ten opzichte van de islamitische
minderheid en steunde de fanatieke Hindoe-organisatie, de RSS, waarvan een van
de leden Mahatma Gandhi had vermoord. Met het oog op deze ontwikkelingen kon
de islamitische minderheid in het noorden van India het zich veroorloven de
allesbehalve zachtzinnige sterilisatiecampagne van Indira's zoon Sanjay te vergeten,
terwijl de bevolking in het zuiden, waar de grote meerderheid nauwelijks van de
noodtoestand te lijden had gehad, klaarstond om Gandhi's terugkeer naar de macht
te verwelkomen. De noodtoestand was voor hen zelfs een tijd gebleken van orde in
de openbare dienstverlening, van stabiele prijzen, van respect voor de wet buiten de
gevangenisdeuren en van orderlijk bestuur.

De onaanraakbaren
Een ander omvangrijk deel van het publiek dat op Indira stemde, bestond
waarschijnlijk uit de ‘onaanraakbaren’. Hun aanhang was verdeeld tussen Jagjivan
Ram, zelf een paria, die van oudsher hun vertrouwen genoot en al vele jaren posten
had bekleed in het Centrale Kabinet en Indira Gandhi. Ram had Indira's Congrespartij
verlaten om zich bij de Janata Partij aan te sluiten, maar hij deed nauwelijks iets om
de Hirijans te beschermen tegen het onrecht dat hen, vooral de laatste maanden, in
verschillende delen van het land door Hindoes uit de hogere kasten werd aangedaan.
De paria's zijn zich tegenwoordig veel meer bewust van de rechten die zij volgens
de Indiase grondwet hebben op het gebied van onderwijs en werk. Hun openlijke eis
van deze rechten gebruik te kunnen maken, heeft alleen maar
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tot veel tegenstand geleid bij de Hindoes, die het kastenstelsel in stand willen houden.
Alleen een sterke centrumregering zonder op het kastenstelsel gebaseerde
vooroordelen kan het zich permitteren zich voor de paria's uit te spreken en hen te
steunen in het nastreven van hun belangen. Jagjivan Ram heeft nooit de moed gehad
dit te doen, alhoewel hij wel een knap politicus moet zijn, om zoveel veranderingen
in de partijen die India regeerden, te hebben kunnen overleven.

Wanbeleid
De politieke strijd binnen de verslagen Janata Partij heeft ongetwijfeld het vertrouwen
van de onderste gelederen van de partij in hun politieke leiders ondermijnd. Door
dit geruzie om politieke functies vanwege de persoonlijke voordelen die deze met
zich brengen, de met elkaar in strijd zijnde doeleinden die tot een zwakke regering
leidden, de grote toegeeflijkheid op zedelijk gebied onder het mom van vrijheid, het
tolereren van wijdverbreide corruptie en de onmacht om het kritieke probleem van
de eenwording van het land, in het bijzonder wat de noordoostelijke grensgebieden
van India aangaat, tot een oplossing te brengen, werd de aandacht van het publiek
gevestigd op de tekortkomingen van deze regering, welke men niet aan de macht
had geholpen uit een gevoel van loyaliteit aan het verkiezingscomité, dat toch al uit
zoveel elkaar tegensprekende personen bestond, maar veeleer omdat men een einde
wou maken aan de autocratische grillen van de voorgaande regering. Evenmin bood
het economisch beleid van de Janata regering meer houvast of was het beter toereikend
om een opleving van de economische welvaart te bewerkstelligen, welke direct ten
goede zou moeten komen aan de grote massa doodarme mensen, die in het bijzonder
het platteland bevolken. Het lijdt geen twijfel dat de drie opeenvolgende jaren van
goede moessons de voedselsituatie aanzienlijk hadden verbeterd, maar geen van de
problemen op het gebied van landhervorming werd met genoeg vastberadenheid
aangepakt om een ommekeer in de agrarische produktiviteit teweeg te brengen, welke
zo noodzakelijk is om een einde te maken aan de vergaande armoede en de industriële
ontwikkeling te ondersteunen3.

3

In een onlangs gepubliceerde wetenschappelijke beschouwing ‘De armoede onder de
plattelandsbevolking in India’ van de Wereldbank merkt M.S. Ahluwalia op dat er nauwelijks
een vaste lijn valt te bespeuren in het aantal mensen onder het bestaansminimum, dat berekend
is op een bestedingspeil van 15 roepies per persoon per maand, uitgaande van de prijzen die
in 1960/1961 op het platteland geldden. Dit houdt in, dat ondanks de bevolkingstoename
van bijna 39% per jaar, oftewel ongeveer 12 miljoen zielen per jaar, de toestand niet
verslechterd is. Integendeel, er bestaan duidelijke aanwijzingen dat de armoede op het
platteland afneemt naarmate de agrarische produktie toeneemt. Zes Indiase staten tonen een
aanzienlijke groei in de produktie per hoofd van de bevolking, maar de om vang van de
armoede blijft dezelfde ten gevolge van de trek van de mensen uit armere gebieden naar de
gebieden waar voldoende voedsel en werkgelegenheid is, daar de migranten meer voedsel
consumeren dan wanneer zij in hun eigen gebieden waren gebleven. (Ontleend aan India:
Occasional Papers, World Bank Staff Working Paper, nr. 279, Washington D.C., 1978).
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Het gerechtelijk proces dat door de Janata regering op gang was gebracht om Indira
Gandhi te straffen voor haar foutieve manier van handelen en in het bijzonder voor
de onregelmatigheden begaan door haar zoon Sanjay, werd op een zo armzalige
manier gevoerd en duurde zo lang, dat het publiek, dat spreekwoordelijk kort van
memorie is, al gauw alle belangstelling voor de rechtszaak verloor. Evenmin kon de
partij de corruptie en het nastreven van eigenbelang in de eigen gelederen
rechtvaardigen door de onregelmatigheden van de vorige regering te publiceren. En
voor een doorgewinterde politica als Indira Gandhi kwam zo'n wanbeleid in
regeringsaangelegenheden als een geschenk uit de hemel voor haar eigen plannen
om weer aan de macht te komen. En het is haar gelukt.

De toekomst
Eén ding is zeker: Indira Gandhi is geen communiste ondanks haar hang naar de
Sovjet-Unie. De communistische partijen in India, de CPI (de Communistische partij
van India) en de CPM (de Communistische Partij van het Marxisme), keerden zich
voor de verkiezingen tegen het 1e Congres en gingen onafhankelijk van de
Congrespartij de verkiezingen in. Het kan zijn dat zij zich in de steek gelaten voelen
door de regering van de Sovjet-Unie, die Indira Gandhi hartelijk gelukwenste met
haar overwinning en de langbestaande vriendschapsbanden met het Indiase volk
nauwer aanhaalde. Maar machtspolitiek kent geen spelregels. Juist door dit soort
cynisme wordt onze wereld zo'n gevaarlijke plaats om te leven. Mevrouw Gandhi
heeft het volk handhaving van gezag en orde beloofd - hetgeen van wezenlijk belang
is voor een goed bestuur van het land - alsmede het herstel van de economie door
middel van inflatiebeperking en het creëren van werkgelegenheid. In haar kabinet
hebben geen personen zitting met een langdurige politieke achtergrond, en evenmin
haar zoon
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Sanjay. In haar toespraak na haar beëdiging als premier, riep zij de partijen op zich
met elkaar te verzoenen om zo de toestand waarin het land en de bevolking zich
bevindt, te verbeteren. Aangezien zij een grote meerderheid in de Lok Sabha (de
Tweede Kamer) heeft, kan zij het land op krachtige wijze regeren. Deze
ontwikkelingen lijken een nieuwe richting in haar binnenlandse beleid aan te geven.
Maar het valt nog te bezien of zij van plan is deze eerste stappen voort te zetten, zelfs
als dit gepaard zou gaan met negatieve kritiek in een vrije pers en sterke tegenstand
binnen de regering. Op het ogenblik hebben de oppositiepartijen weinig zetels in de
Tweede Kamer en vertonen zij onderling grote verschillen in ideologieën en
doelstellingen. Ondanks dat kunnen zij als een soort ‘waakhond’ de handelingen van
de regering in de gaten houden en kunnen zij de publieke opinie zo beïnvloeden dat
de regering zich genoodzaakt ziet bepaalde wetsvoorstellen te wijzigen.
Het is zeer waarschijnlijk dat Indira Gandhi haar uit 20 punten bestaande
economische programma, dat zij gedurende haar laatste regeringsperiode had
voorgesteld, opnieuw ter tafel zal brengen. In dit programma worden haar plannen
geschetst voor het bestrijden van de inflatie, het bevorderen van de produktie, het
beperken van economische uitbuiting en directe hulpverschaffing aan de arme
plattelandsbevolking. Er ligt ook al een ontwerp voor het zesde vijfjarenplan op
uitvoering te wachten. Door de ernstige droogte van 1979 zijn de graanvoorraden,
die ongeveer 21 miljoen ton bedroegen, bijna geheel uitgeput geraakt. Deze reserves
zullen opnieuw opgebouwd moeten worden, tenzij het uitblijven van de moesson of
een slechte moesson het invoeren van graan noodzakelijk maakt. India is nog steeds
in hoge mate afhankelijk van deze klimatologische omstandigheden. Men zal moeten
doorgaan met het zoeken naar wegen om de olieproduktie op te voeren, daar het land
al in grote schulden is geraakt door de stijging van de olieprijzen. India heeft ruim
voldoende kolen in voorraad en het land zou zijn staalproduktie nog kunnen verhogen.
Het heeft al grote vorderingen gemaakt op industrieel gebied en het exporteert al een
opzienbarende hoeveelheid fabrikaten naar industrie- en ontwikkelingslanden.

Democratie
Vergeleken met de economische problemen van het land, zijn de moeilijkheden op
politiek gebied veel onduidelijker, en is het nog moeilijker te zeggen in hoeverre
men zich aan de democratische spelregels zal blijven
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houden. Er kunnen heel wat vraagtekens bij geplaatst worden en een van de
belangrijkste vragen is, welke rol Sanjay Gandhi in de nieuwe regering zal gaan
spelen. In het huidige, algemene verzoeningsklimaat zullen naar alle
waarschijnlijkheid alle beschuldigingen tegen hem worden ingetrokken en zal men
hem erop voorbereiden om als een van de toonaangevende jonge politici de
Nehru-dynastié voort te zetten. En hoe staat het met mevrouw Gandhi's betrekkingen
tot de minderheidsgroeperingen? Zij hebben haar met hun stemmen aan de macht
gebracht en blijken dus meer vertrouwen in haar te hebben dan in de vorige, Janata
regering. Aan de andere kant is het voor mevrouw Gandhi makkelijker om de
groeperingen die een hindoeheerschappij nastreven, in het bijzonder de para-militaire
organisaties zoals de RSS, in bedwang te houden. Zij zal zich tegen het kastenstelsel
moeten verzetten en de paria's steunen. En hoogst waarschijnlijk zal zij ook krachtig
optreden aan de grenzen in het oosten, vooral die met China.
Deze problemen zijn moeilijk genoeg op te lossen, voor welke regering dan ook.
Tot besluit kunnen we alleen nog maar de hoop uitspreken dat de nieuwe regering
van India al deze problemen met oprechte toewijding en geheel volgens de
democratische spelregels tot een oplossing zal kunnen brengen en vooral respect zal
tonen voor de vrijheid van de mens, het recht van vrije meningsuiting, het recht op
rechtvaardige rechtspraak en het recht om in beroep te gaan in geval van
onrechtvaardigheid en ten slotte het recht een regering af te wijzen die deze rechten
rustig met de voeten treedt, omdat ze de onbeperkte macht in handen heeft.
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Ecologische en christelijke visie op natuur (en leefmilieu)
Henk Jans
De verhouding tussen wetenschap en geloof, tussen een profane en een religieuze
visie op de natuur (én de mens), heeft vanouds aanleiding gegeven tot spanningen
en conflicten, en tot min of meer geslaagde verzoeningspogingen. Nooit echter
is de relatie tussen de wetenschap en het joods-christelijk standpunt ten aanzien
van de wetenschap zo snel en zo radikaal veranderd - twee keer sloeg de
verhouding letterlijk om - als tussen de jaren zestig en zeventig. De ecologie
brak toen uit de kleine kring van de specialisten om alsmaar populairder te
worden in de bezorgdheid om het bedreigde en al verregaand verloederde
‘leefmilieu’... in de rijke welvaartsstaten. Het gevestigde en al geruime tijd
geseculariseerde geloof in een vooruitgang die te danken was aan wetenschap
en techniek, werd toen voor het eerst ook uit de strikt wetenschappelijke hoek
met deugdelijke argumenten op de korrel genomen.
Juist op dat moment meende het tweede Vaticaans concilie de grote struikelsteen te
hebben opgeruimd die al eeuwen lang een betere verstandhouding tussen wetenschap
en geloof had verhinderd. Die struikelsteen heette: het hardnekkige en tenslotte toch
vruchteloze verzet van kerkelijke instanties tegen de beproefde methodes en
verworven inzichten van een aantal wetenschappen (kosmologie, biologie,
psychologie, sociologie...) en tegen de opmerkelijke prestaties van de moderne
technologie. De nieuwe verzoening tussen wetenschap en geloof nam zelfs onverwacht
haast triomfantelijke allures aan door de stelling van de Nederlandse theoloog Arend
van Leeuwen dat het verzet van de kerk tegen de autonome ontwikkeling van de
wetenschappen op een enorm misverstand zou hebben berust: juist het
joods-christelijke scheppingsgeloof zou de (on)heilige en angstaanjagende ‘natuur’
grondig gedesacraliseerd hebben, waardoor die natuur bestudeerbaar en
manipuleerbaar werd voor de mens. De westerse wetenschappen en technieken
zouden hun ontstaan, ontwikkeling en hoge vlucht letterlijk te danken hebben aan
die heilzame desacralisatie van authentiek christelijke inspiratie. Van be-
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schuldigde dwarsligger werd het christendom de erkende en verdienstelijke
grondlegger van de gevierde Westerse wetenschap en techniek1. De theologen en
historici die medeverantwoordelijk waren voor die spectaculaire ommezwaai in de
appreciatie van de rol van het christendom, moeten pijnlijk verrast zijn geweest door
de vrijwel gelijktijdige reactie daarop van een groeiend aantal ecologen, die aan
hetzelfde uitgangspunt een volkomen andere conclusie verbonden. Lynn White
gewaagde van de ‘christelijke arrogantie tegenover de natuur, die heel onze
wetenschap en techniek heeft doordrongen’2. Jan L. McHarg stelde: ‘De opkomst
van het monotheïsme (Judaïsme) had de verwerping van de natuur tot gevolg... was
een oorlogsverklaring aan de natuur... Het bijbelse scheppingsverhaal, met zijn
aandringen op heerschappij over en onderwerping van de natuur, moedigt de
uitbuitings- en destructieve instincten in de mens aan... is een vrijbrief voor vervuilers
en verwoesters... betekent: verover de natuur - de vijand van Jahweh’3. En Paul
Ehrlich’: ‘Ons dilemma is de ongelukkige uitwas van de joods-christelijke traditie
die heeft geleid tot blinde wetenschap en techniek’4.
Zonder het te beseffen nam die kritiek het hartstochtelijke protest weer op dat de
Duitse psycholoog en filosoof Ludwig Klages al in... 1903 had geformuleerd: ‘Als
een verterend vuur raast de vooruitgang over de aarde, en waar ze eenmaal kaal is
gebrand, gedijt niets meer... Verbroken is de samenhang tussen aarde en menselijke
schepping, vernield voor eeuwen, zoniet voor altijd, het oerlied van het landschap’.
Ook voor Klages was het christendom de grote schuldige, ‘want voor de gelovige
christen heeft alleen de mens bestaansrecht... en is alle niet-menselijke leven, voor
zover het niet de mens dient waardeloos’5. Hoe ongenuanceerd die kritiek ook klonk,
er zat ten minste een kern van waarheid in die tot voor kort ook de meest
verdienstelijke, ‘progressieve’ theologen is ontgaan. Jürgen Moltmann in zijn
Theologie der Hoffnung (München, 1964) ac-

1
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5

Toen Rahner en Vorgrimler een ‘concilie-compendium’ met ongeveer 4.000 trefwoorden
samenstelden, kwam het woord ‘natuur’ er slechts één maal in voor, met de veelzeggende
vermelding: ‘natuur, heerschappij van de mens door wetenschap en techniek, in kerk en
wereld’.
Lynn White, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, in Science, vol 155, maart 1967,
pp. 1.203 en vlg.
Jan L. McHarg, The Plight, in The Environmental Crisis, ed. Harold W. Helfrick Jr., New
Haven, Yale, 1970, pp. 24-25.
Paul Ehrlich (met Richard L. Harriman), How tot be a Survivor, Ballantine, New York, 1970,
p. 129.
Geciteerd in Heinrich Stork, Herren und Besitzer. Ueber das Verhältnis der Christen zur
Natur, in Christ in der Gegenwart, 31ste jaargang 1979, nr. 36, p. 297-298.
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cepteert of beaamt (?) dat ‘thans door de technische en organisatorische maakbaarheid
van alle dingen het goddelijke als het transcendente uit de wereld van de natuur, de
geschiedenis en de maatschappij verzwonden is. De wereld werd het materiaal van
de technische omvorming door de mens’6. En die andere, hoop-gevende theoloog
J.B. Metz constateert, met een vergeefs onbehagen weliswaar, dat ‘de wereld ons
thans verschijnt als volkomen uitgeleverd aan de mens en zijn manipulatie, als een
extreem gehominiseerde wereld... die wereld heeft haar aanzien als schepsel Gods
verloren; het is een wereld die niet volgens een vooraf bepaalde orde be-staat, maar
slechts ten laste van het menselijk handelen ont-staat’7.

Bijbelse arrogantie?
‘Bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels
in de lucht en over het gedierte dat over de aarde kruipt’ (Gen. 1,28). Ook voor Carl
Amery (in zijn Ende der Vorsehung) ligt daar de fatale oorsprong van de typisch
christelijke, milieu-verwoestende groeimythe. De beschrijving van de mens als
‘geschapen naar Gods beeld en gelijkenis’ bracht een heilloze kloof tot stand tussen
de mens en de andere levende wezen: daardoor werd de mens bevestigd in zijn waan
een Godgelijke heerser over leven en dood te zijn, die naar believen mag beschikken
over alle andere, volstrekt minderwaardig geachte (mede)schepselen. De Duitse
exegeet Norbert Lohfink is indringend op Amery's interpretatie ingegaan8. Volmondig
erkent hij dat de bijbel in het geheel van Gods schepping een geprivilegieerde plaats
toekent aan de mens. Ook hem lijkt het aannemelijk dat de bijbelse visie heeft
bijgedragen tot een desacralisatie van de ‘machten en krachten’ der natuur, waardoor
de mens pas op zinnige wijze aan wetenschap en techniek kon gaan doen (al komen
analoge ontwikkelingen eveneens in andere culturen en godsdiensten voor). Amery's
exegese van het ‘onderwerp en heers’ houdt echter geen rekening met zowel de
literaire als de historische context.

6
7
8

Cfr. Heinrich Stork, o.c., ibid.
Cfr. Heinrich Stork, o.c., ibid.
Norbert Lohfink, Seid fruchtbar und füllt die Erde an, in Bibel und Kirche, 1975, pp. 77-82,
en Macht Euch die Erde Untertan, in Orientierung, 1974, pp. 137 en vlg.
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In de literaire context wordt de opdracht ‘onderwerp en heers’ ten onrechte een bevel
genoemd. Het is een zegen: ‘God zegende hen en sprak...’, en nog wel een
aanvangszegen, waardoor die minimale mensheid (één paar) óók een plaats krijgt
aangewezen in een met levende wezens al overdadig bevolkte wereld. Die zegen
sluit het grootse verhaal af van de schepping van de wereld, van niet-levende en
levende wezens, waarvan telkens met nadruk werd gezegd dat ‘God vond dat het
goed was’. Het is dan ook niet juist om het slot van het verhaal te verstaan als een
vrijbrief voor de onherstelbare verwoesting van heel die ‘goede’ wereld. De opdracht
om ‘de wereld te bevolken’ had de Schepper trouwens, net daarvoor, eveneens
gegeven aan alle planten en dieren ‘op de aarde, in het water en in de lucht’. De
verdere context bevestigt deze ‘milieuvriendelijke’ interpretatie. De kleine rest
mensen nà de zondvloed krijgt opnieuw de opdracht om de wereld te bevolken (Gen.
9, 1). En aan die opdracht verbindt God de belofte dat ‘nooit meer enig levend wezen
(door het water) zal worden uitgeroeid... dat de aardbodem nooit meer vervloekt zal
zijn, dat zolang de aarde bestaat er een zaaitijd en oogsttijd zal zijn...’ (Gen. 8, 21-22).
En de regenboog wordt het teken ‘van het altijddurend verbond tussen God en àlle
levende wezens, àlles wat op aarde leeft’ (Gen. 9, 8, 18). Het minste wat men van
die teksten kan zeggen is dat ze beslist niet een geest ademen van niets ontziende
verachting voor alle niet-menselijk leven op aarde.
Uit de historische context blijkt dat de opdracht om ‘de wereld te bevolken’
allerminst te verstaan is als een soort willekeurige, geen enkele verantwoording
schuldige autonomie van de mens. In de parallelle scheppingsverhalen die ons uit
Mesopotamië bekend zijn, hebben de goden de mensen geschapen opdat dezen als
hun slaven of dienaars het werk zouden voltooien dat de ‘vermoeide’ goden zelf uit
handen wensten te geven.
Met een juiste verklaring van oude teksten is vanzelfsprekend het pleit nog niet
beslecht. De feitelijke interpretatie ervan door de christenen was misschien helemaal
fout. In dat geval zouden ‘ecologisch wanbeheer’ en ‘ecologische rampen’ typisch
moeten zijn voor de joods-christelijke beschaving. Dat klopt echter niet. ‘Roofbouw,
onverstandige ontbossing en soortgelijke feilen (meer dan eens voldoende om hele
beschavingen ten gronde te richten) kwamen voor bij de Egyptenaren, de Assyriërs,
de Romeinen, de Noordafrikanen, bij Perzen, Indiërs, Azteken en boeddhisten. Een
paar eeuwen voor het christelijk tijdperk kritiseerde Plato de ontbossing van Attica...’9.
Al te licht vergeet men dat het enige echt ‘natuurlijke’ evenwicht slechts daar
voorhanden is, waarde mens aan

9

Thomas Sieger Derr, Ecologie en bevrijding, Serie Anatomie van de toekomst, Het
Wereldvenster, Baarn, 1975, p. 39.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

832
àlle landbouw (en nagenoeg alle cultuur) verzaakt en uitsluitend leeft van de jacht
en het verzamelen van in het wild groeiend plantaardig voedsel. In de meeste gevallen
(afgezien van de natuurreservaten in de strikte zin) is de mens op zoek naar een
ecologisch evenwicht, dat niet alleen ondanks maar ook dank zij zijn ingrijpen ontstaat
en onderhouden wordt, zodat het milieu op continue wijze aan 's mensen primaire
(gezonde lucht, water, voeding, huisvesting) en secundaire (cultuur in de breedste
zin) behoeften kan voldoen. En dan valt het niet moeilijk ‘ook in het christelijk
Europa grote gebieden aan te wijzen waar eeuwen lang landbouw bedreven werd op
een ecologisch volkomen verantwoorde wijze’10. Het is eigenlijk pas sinds een paar
generaties dat de rijke industrielanden (niet-christelijke als Japan inbegrepen) de
versnelde ontaarding van hun cultuurlandschappen en hun leefmilieu als een euvel
ervaren en aanklagen, en die periode valt m.i. niet samen met een hoogtepunt van
een christelijk geïnspireerde beschaving11. Waarbij men nog dient aan te stippen dat
de meerderheid van de Europese bevolking tot vóór kort honger leed en verpest water
dronk, slecht gehuisvest was, aan vele ziekten uitgeleverd, arm en behoeftig. Dat
‘huisvesting, gezondheid, voeding, het onder controle houden van ziekten en
soortgelijke zaken óók leefmilieu-problemen zijn voor de mèns’ dat bevestigden met
klem... 23 Derde-Wereldlanden in hun apart Founex-rapport op de eerste
milieuconferentie van de Verenigde Naties te Stockholm, november 197112.

Re-sacralisatie van de natuur?
Het is begrijpelijk dat men zowel van christelijke als niet-christelijke zijde geprobeerd
heeft de geschonden natuur in haar miskende waarde of ‘rechten’ te herstellen.
Aan christelijke zijde bleef het vaak bij nogal naïef aandoende pogingen om in de
bijbel óók aanwijzingen of uitdrukkelijke aanbevelingen terug te

10
11

12

T.S. Derr, o.c., ibid.
Cfr. Clarence J. Glacken, Man against Nature: An Outmoded Concept, in Helfricks, The
Environmental Crisis, p. 130-131. C. J Glacken situeert de wortels van de ecologische crisis
in het nieuwe natuur-denken van Bacon, Leibniz en Descartes, veeleer dan in de bijbelse en
christelijke traditie.
Development and Environment, Founex, Zwitserland, 1971, UN Doc. GE, 71-13738.
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vinden voor een verantwoord ecologisch beheer van een met (religieuze) eerbied te
benaderen natuur. Sommigen beweerden zelfs dat ‘de bijbel barst van ecologie’, en
verwezen met name naar het ‘sabbatjaar’, dat men volgens Leviticus 25, 2 en vlg.
ook aan het akkerland moest gunnen. Het laten braakliggen van (onbemeste) grond
om de vruchtbaarheid ervan te herstellen is een universeel gebruik van de primitieve
landbouw (ook al in de prehistorie gepraktiseerd), maar hoegenaamd geen typisch
christelijke of ‘gelovige’ werkwijze. Joseph Sittler (Univ. Chicago) noemde psalm
104 ‘een loflied op de ecologie’ en interpreteerde ‘de barensweeën van de natuur’
(Rom. 8, 22) als het wachten van de natuur op de gewetensvolle mens die haar van
verspilling en vervuiling zal verlossen13. Volgens Conrad Bonifazi (Univ. Berkeley)
kent de bijbel aan de hele natuur een soort ‘zielskwaliteit’ toe en is ‘het juichen van
de heuvelen en het handeklappen van de bomen’ (Jesaja 55, 12) ‘méér dan poëzie’14.
Aanleunend bij de procestheologie15 wil ook Paul Santmire een positieve waardering
van de natuur funderen, die helemaal los staat van de mens. Afgezien van de schepping
van de mens zou de natuur een specifiek, ‘goddelijk’ doel hebben, een bestaansrecht
en het recht op haar eigen-aardige vervulling. Voor God heeft ze een onafhankelijke
geschiedenis, die de mens als mede-schepsel te eerbiedigen heeft zoals hij zijn
medemensen moet respecteren en liefhebben. De nieuwe ecologische ethiek voegt
aan de twee bekende geboden - God en de naaste lief te hebben - een derde, eveneens
door God gewild, toe: de natuur lief te hebben16.
Mij lijken de bijbelse funderingen van ‘de liefde tot de natuur’ nogal geforceerd
(wat nog niet betekent dat de inzichten zelf verkeerd zouden zijn!). Ik sluit mij eerder
aan bij de opinie die Prof. Dr. G.Th. Rothuizen van de Theologische Hogeschool te
Kampen in een interview vertolkte: ‘Het lijkt mij onjuist wanneer wij onze
milieuverlangens vandaag opdringen aan de psalm(en)... Ik ben een beetje bang dat
wij... tegenover het misbruik of het te geringe gebruik dat er van de bijbel is gemaakt,
nu wel 's in de verzoeking komen er te veel gebruik van te maken in verband met
een vraagstuk dat de bijbel zó niet heeft gekend... de uitdaging waarvoor de

13
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In Called to Unity, Ecumencial Review, Genève, vol. 14, jan. 1972; pp. 177-187, en The
Ecology of Faith, Fortress, 1961, 1970, pp. 23-25.
Biblical Roots of an Ecological Conscience, in This Little Planet, ed. Michael Hamilton,
New York, Scribner's, 1970, pp. 207-208.
En met name bij het ‘panpsychisme’ daarvan; cfr. André Cloots, Procesfilosofie en
panentheïsme, in Streven, nov. 78, pp. 110-123.
Paul Santmire, Brother Earth, T. Nelson, New York, 1970.
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cultuur in bijbelse tijden stond is een andere dan die waarmee wij moeten
klaarkomen’17.
Enigszins op de wip tussen een nog christelijke en vele ronduit anti-christelijke
en anti-humanistische resacralisaties van de natuur, zit de veel voorkomende opvatting
of visie dat de ongerepte natuur - de onberoerde wildernis - een onvervangbare en
‘heilige’ waarde bezit: in die natuur ‘zou de mens zich meer verbonden voelen met
God of met de uiteindelijke zin van zijn bestaan’18. De natuur-mystiek en de religieuze
of a-religieuze natuurpoëzie zijn daar de getuigen van. Een aantal jaren geleden wou
iemand in de Grand Cañon een kerkje bouwen, maar natuurbeschermers protesteerden
heftig en stelden dat de Grand Cañon zelf in feite al een gebedshuis was19.
Die ‘aanbiddende’ houding tegenover de natuur, is bij een aantal radicale ecologen
omgeslagen in een regelrechte kleinering van de mens, een haat tegen àlle wetenschap,
techniek, beschaving en cultuur. Zij wijten de ecologische crisis uitsluitend aan het
belachelijke, op niets gefundeerde superioriteitsgevoel van de mens, en bestempelen
alles wat het natuurlijke eco-systeem in de war stuurt of ook maar wijzigt, als een
immorele corruptie. De mens is een ‘rampzalige vergissing van de evolutie... met de
komst van de mens lijkt een zwart gat gevallen te zijn in de natuur, een grote, zwarte
draaikolk die alles verslindt... iets demonisch dat niet langer gepland is, maar door
de natuur werd uitgebraakt...’20. Voor de natuur, met hoofdletter gepersonifieerd, zou
de mogelijke zelfvernietiging van de mens geen ramp zijn: ‘Hoe vernederend de
gedachte ook moge zijn, de Natuur zal de mens amper missen’21. In het spoor van
ethologen als Konrad Lorenz, Desmond Morris en Robert Ardrey wordt gesteld dat
de mens gewoon een ander soort dier is zonder specifieke onderscheidingstekenen
of waarde: zijn zogenaamde ethiek zou een verwording zijn, inferieur aan die van
de natuur die met instinctieve wijsheid het evenwicht nooit verstoort. Dat die
natuurlijke evenwichtsmechanismen vele ‘individuele’ slachtoffers vergen, mag ons
niet deren: ‘Biologische
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In De aarde is er ook nog. Op zoek naar een ethiek van het milieubeheer. Hans Bouma in
gesprek met..., Zomer & Keuning, Wageningen, 1974; interview met Prof. Dr. G. Th.
Rothuizen, pp. 21-37.
T.S. Derr, o.c., p. 54.
T.S. Derr, o.c., p. 59, noot 8.
Loren Eiseley, The Firmament of Time, Atheneum, New York, 1966, pp. 123-124.
David Brower, in de New York Times, 14 jan. 1969.
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controle op bevolkingen houdt in... toeneming van aanvaardbare sterftecijfers als
gevolg van plundering, ziekte en sterfte... Ook dat zijn door God gegeven feiten en
daar kunnen wij niet omheen... Met uitzondering van de laatste twee generaties is
een hoog sterftecijfer onder de mensen altijd zonder geharrewar aanvaard... Wellicht
moet de moderne geneeskunde net als de industrie beperkt worden in het belang van
de overlevingskansen en de welvaart van de mens’22
Dat die ‘overlevingskansen’ van collectief-egoïstische en elitaire aard kunnen zijn,
blijkt uit de standpunten van de Amerikaanse School van de ‘ecologische realisten’.
De koplopers van die beweging waren William en Paul Paddock23, die stelden dat
de machtige landen ten opzichte van de zwakken een zekere ‘sortering’ dienen toe
te passen: zij die zichzelf kunnen redden, of dat met een beetje (ontwikkelings)hulp
kunnen doen, kunnen veilig aan zichzelf overgelaten worden; de anderen echter
moeten wij laten sterven zonder nutteloze reddingspogingen om hun doodsstrijd te
verlengen. Aangezien er te veel mensen zijn voor de beperkte hulpbronnen van de
aarde, hebben wij ‘rampen’ nodig die de wereldbevolking drastisch doen inkrimpen,
zodat het hoger ontwikkeld en sterker overschot op ecologisch verantwoorde wijze
de aarde kan beheren...en onze beschaving ook voor de toekomst kan redden.
Gelijkaardige ideeën verdedigden Garret Hardin en Paul Ehrlich24: de oude
menslievende ethiek kunnen wij ons niet langer permitteren; de nieuwe ecologische
omstandigheden eisen het prijsgeven van heel wat mensenlevens op korte termijn
om op langere termijn de mensheid en haar beschaving veilig te stellen. Jay Forrester,
medewerker van het redactieteam van ‘De Grenzen van de Groei’ (bij ons bekend
als ‘Rapport van de Club van Rome’25), werd door de Wereldraad der Kerken om
zijn advies verzocht. Ook hij verdedigde onomwonden het zogeheten
‘reddingsbootargument’: de kerken dienden hun humanitaire acties te beperken of
geheel op te schorten, omdat die slechts konden leiden tot een toename van de
bevolking en nog meer (ecologische) ellende. Forrester zei wel te betreuren dat zijn
advies
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Prof. Joseph Meeker, Comments, typoscript, Genève, 16 nov. 1971.
William en Paul Paddock, Famine, 1975, Boston and Toronto; Little, Brown, 1967.
Garret Hardin, Population, Evolution and Birth Control, W.H. Freeman and Co, San Francisco,
2e druk, 1969, pp. 87-88; Paul Ehrlich, in New Scientist, vol. 36, 1967, pp. 652-655.
Rapport van de Club van Rome, De grenzen aan de groei, Dennis Meadows (MIT), met
commentaar van de Club van Rome, Aula 500, Het Spectrum Utrecht/Antwerpen, 1972.’
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onverenigbaar was met het christendom, maar bleef erbij dat het de minst pijnlijke
en enig beschikbare keuze was26.
Vanuit christelijk en m.i. ook louter humanistisch standpunt zijn die extreme
oplossingen van de ecologische crisis beslist te verwerpen. In zijn In Defense of
People stelde Neuhaus: ‘Het offeren van mensen om de goden der natuur te behagen
staat niet zo veraf van een aantal ecologische argumenten als men denkt’27.
Vanzelfsprekend heeft overdreven demografische druk op het milieu (op lokaal of
continentaal vlak) heel veel met de ecologische crisis te maken. (Al merken de
Derde-Wereldlanden terecht op dat niet alleen de absolute cijfers van belang zijn,
maar evenzeer het consumptieniveau van bepaalde landen, de VSA b.v. die met hun
6% van de wereldbevolking tussen 30 en 40% van de energiebronnen en grondstoffen
‘nodig’ hebben.) Des te merkwaardiger is het feit dat de (officiële) katholieke
moraalleer op één punt eveneens vasthoudt aan een bedenkelijke vergoddelijking of
sacralisatie van de ‘natuur’. De radicale afwijzing van alle tegen-natuurlijk geheten
anti-conceptievormen of -strategieën, stoelt op het ‘heilige’ karakter van het natuurlijk
voortplantingsproces, waaraan onder geen beding geraakt mag worden, aangezien
die ‘natuurlijke’ orde met de uitdrukkelijke goddelijke wil geïdentificeerd wordt.
Wanneer men echter uit eerbied voor de onaantastbare waarde van de individuele
persoon, terecht een groot aantal (technische, medische, sociale, economische...)
ingrepen van de mens beaamt, die de ronduit natuurlijke selectie- en
eliminatiemechanismen grotendeels ontregelen of uitschakelen, kan men bezwaarlijk
het natuurlijke voortplantingsproces zomaar op zijn beloop laten, en stellen dat
dergelijke handelwijze niet kàn noch mag leiden tot een ecologische impasse.

Onvermijdelijk antropocentrisme?
Sinds 3 maart 1980 is het ecologisch probleem opnieuw in de belangstelling gekomen:
in alle communicatiemedia werd het nieuwe programma voorgesteld dat in opdracht
van de Verenigde Naties door meer dan 700 deskundigen werd uitgewerkt in de
zogeheten World Conservation Strategy. Dat rapport klaagt o.m. aan dat de rijke
industrielanden voortdurend
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Jay Forrester, in The Churches and the Transition to World Equilibrium, werkstuk voor de
National Council of Churches, 4 nov. 1971.
Richard Neuhaus, In Defense of People: Ecology and the Seduction of Radicalism, MacMillan,
New York, 1971, p. 184.
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goede landbouwgronden aan andere belangen opofferen, terwijl het in de
Derde-Wereldlanden vooral de inkrimping betreurt van volkomen ‘wilde’ gebieden,
die onder demografische druk door de landbouw worden ingepalmd. Men toont zich
vooral bezorgd over de verwachte verslechtering of verwoesting van het milieu,
mochten ook die (arme) landen op grote schaal de westerse, vervuilende
industrialisatie overnemen en doordrukken. Wel heerst er enig scepticisme en zelfs
pessimisme omtrent de vraag of die arme landen wel bereid zullen zijn de goede raad
op te volgen: de ‘vergissingen’ van de rijken asjeblief toch niet te herhalen! Want
op vroegere milieuconferenties was de argwaan of het verzet van de
Derde-Wereldlanden al duidelijk merkbaar. Achter de schermen is daar al jaren de
bittere grap in omloop dat ‘die landen graag bereid zijn mèt een paar procent van het
BNP der rijken (voor ontwikkelingshulp) ook een paar procent van onze bruto
nationale vervuilingen over te nemen’28.
De ecologie als wetenschap van de samenhang kan er niet onderuit ook de
economische en politieke context op planetair vlak mee in de probleemstelling te
betrekken, met alle consequenties vandien. Om te beginnen dient men zich niet te
schamen over een verantwoord, zij het verstandig getemperd antropocentrisme in
de ecologische benadering van de natuur. Gelukkig wijzen alsmaar meer ecologen
op de onvermijdelijkheid daarvan. Wanneer Wallace Stegner stelt: ‘Het is domweg
zo, dat wij het wilde land dat ons ter beschikking staat, nodig hebben, zelfs al doen
wij nooit meer dan ernaar toe te rijden en ernaar te kijken...’29, dan kent ook hij aan
de bescherming en het behoud van wildernis een ‘menselijke’ bestemming toe.
Wanneer àlle ecologen terecht wijzen op onze verantwoordelijkheid voor het
nageslacht, op het recht van onze kinderen en kindskinderen op een leefbare wereld,
dan hebben zij het over de rechten van nog ongeboren mensen. Wanneer gesteld
wordt dat wij de genetische variëteit en een maximale diversiteit van planten en
dieren in de natuur moeten handhaven, dan ‘streven wij naar milieu-omstandigheden
die noodzakelijke componenten zijn voor onze overleving en ons geluk... voor ons
eigen leven en dat van onze kinderen... onze motieven zijn “egoïstisch”’30.
De bioloog René Dubos erkent openhartig: ‘Ondanks de puriteinen op
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T.S. Derr, o.c., pp. 160-161.
Geciteerd in Roderick Nash, Wilderness and the American Mind, New Haven, Yale, 1967,
p. 226.
David Brower, o.c., ibid.
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ecologisch gebied, geloof ik dat uiteindelijk alle ecologie antropomorf is’31. En Charles
Glacken gaf eerlijk toe: ‘Wij worden gedwongen tot een grootscheeps
antropocentrisme, ondanks onszelf’32. Dat onvermijdelijk, weliswaar door vele,
pijnlijke ervaringen en mislukkingen beleerd antropocentrisme, is onverenigbaar met
een zogenaamde ecologische ethiek, die men uitsluitend uit de werking en de wetten
van de ‘natuur’ zou willen afleiden. Want een dergelijke ethiek komt in de praktijk
neer op het ‘alléénrecht van de sterkste’ en werd paradoxalerwijze reeds te véél
toegepast in de uitbuiting van de armen door de rijken... en van de ‘natuur’ door de
mens!

Ecologie én rechtvaardigheid
Als eerste heeft het Rapport van de Club van Rome de aandacht gevestigd op het feit
dat indien alle landen de minerale rijkdom van de aarde in hetzelfde tempo zouden
verbruiken als de geïndustrialiseerde landen, er binnen ‘afzienbare’ tijd helemaal
geen grondstoffen meer voorradig zouden zijn. Nog duidelijker gesteld: de hele
wereld kàn gewoon niet het consumptieniveau van de rijkste landen verdragen.
Daaruit volgt dan dat het bestaande consumptieniveau in die landen slechts in stand
gehouden kan worden, indien men de anderen door overreding of geweld belet het
(milieu-belastende en -verwoestende) gedrag van de ‘rijken’ na te volgen.
Eerlijkheidshalve dient hier vermeld te worden, dat de auteurs van het rapport zich
in hun ‘nawoord’ van die bedenkelijke gevolgtrekking bewust waren: ‘Wij
onderschrijven ondubbelzinnig dat een afremmen van de demografische en
economische groeispiralen van de wereld niet moet leiden tot een bevriezing van de
status quo van de economische ontwikkeling van de naties op de wereld. Als zo'n
voorstel zou worden gebracht door de rijke naties, zou het opgevat worden als het
laatste bedrijf van neokolonialisme’33. Minder voorzichtig drukte zich de Koreaan
Pyong- Choon Hahm uit: ‘De onlangs in de mode gekomen uitbarsting van
ecologische verontwaardiging klinkt meer als een sinistere samenzwering van de
industriële rijken en machtigen om de aspiraties van de ontwikkelings-
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René Dubos, Trend is not Destiny, in Engineering and Science, Institute of Technology,
California, jan. 1971.
Charles Glacken, Man's Place in Nature in Recent Western Thought, in This Little Planet,
o.c. p. 197.
Rapport van de Club van Rome, o.c. p. 202.
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landen ter zijde te schuiven ten bate van een beter en rijker leven voor henzelf’34. De
goed bedoelde en ‘op zich’ zinvolle propaganda voor een nieuwe ascese in de rijke
landen (verzaking aan overbodige verpakkingen b.v.) wordt in de praktijk als een
beuzelachtige ‘ecotrivia’ of ‘ecopornografie’ ervaren, indien men hoopt daarmee te
bereiken dat de armsten niet verder zullen streven naar een behoorlijk
consumptieniveau: ‘alleen wanneer de rijken échte offers brengen, alleen als het écht
pijn gaat doen, hebben zij het recht om onder de armen beperkingen te prediken’35.
De kern van het probleem zit hem hierin: dat de ecologen het stellig bij het rechte
eind hebben wanneer zij ons zeggen dat op lange termijn het belang van de armen
evenzeer als dat van ieder ander ligt in een spaarzaam gebruik van de hulpbronnen.
Dat er fysische grenzen zijn aan de draagkracht van de natuur, ‘die ook een nog zo
humanitaire ethiek niet ongestraft kan ignoreren. Dat zowel het fysische als psychische
welzijn van de mens - nu en later - een voldoende planetaire aanwezigheid
veronderstelt van ‘natuurlijk’ gebleven wateren en groene oppervlakten, met inbegrip
van onverstoorde wildernissen. Op de Stockholm-conferentie was het Barbara Ward
die het scherpst formuleerde waar het tenslotte om gaat: ‘Het meedogenloze nastreven
van afzonderlijke nationale belangen door arm en rijk tegelijk in een biosfeer die
volkomen onderling verweven is, kan leiden tot wereldwijde rampen die het milieu
onherstelbare schade kunnen toebrengen’36. De meest hoopgevende uitweg uit die
impasse stamt vooralsnog uit de Derde-Wereldlanden zelf. Daar is bij velen het
inzicht gegroeid dat zij in alle geval een onafhankelijke, niet-westerse
ontwikkelingsstrategie moeten zien uit te bouwen. Al was het inzicht niet primair
ingegeven door de zorg om het leefmilieu, de kans zit er dik in dat ook het milieu er
beter bij zal varen. De Indiase econoom Samuel Parmar stelde het aldus: ‘Realisme
vereist dat wij uit de Derde Wereld de westerse ontwikkelingsconceptie opgeven en
onze eigen conceptie ontdekken... Als de huidige opvatting over de ontwikkeling
ons tot eeuwigdurende armoede verdoemt, dan moeten wij erkennen dat een dergelijke
ontwikkeling niet geschikt is voor ons’37. Met Parmar delen velen de mening dat het
mogelijk moet zijn de volstrekt noodzakelijke (economische) groei
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A Korean Comment on the Christian Concern for the Future of the Global Environment, in
Anticipation, No 12, Genève, sept. 1972, p. 24.
T.S. Derr, o.c., p. 153.
Only One Earth, in Anticipation, No 11, Genève, juli 1972, p. 31.
Commentaar op The Carrying Capacity of our Global Environment: A Look at the Ethical
Alternatives, door Jørgen Randers in Anticipation, No 8, Genève, sept. 1971, p. 19.
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langs nieuwe, vooral maatschappelijk meer effectieve lijnen te ontwikkelen: zij
verdedigen ‘kleinschaligheid’, ‘inheemse en autonome technologie’ waarbij zowel
de sociale vooruitgang als de ecologische gezondheid baat zouden vinden. Zij hopen
aan te tonen dat er betere en (ook ecologisch) superieure modellen van ontwikkeling
bestaan, waarvan de geïndustrialiseerde landen nog zouden kunnen leren. Op
voorwaarde althans dat die (zo om de ecologie bezorgde) rijke landen bereid zijn die
modellen over te nemen en daar de prijs voor te betalen, in plaats van de prijs voor
hun welvaart, voor onbepaalde tijd, uitsluitend op de arme landen af te wentelen. In
die context moeten wij wellicht het betoog van sommige Amerikaanse ecologen
verstaan, dat de economische effecten van een consequent en eerlijk doorgevoerde
ecologische politiek ‘kunnen leiden tot het einde van het kapitalisme’38.
De ecologen hebben het voortdurend over binnen ‘afzienbare tijd’ onvermijdelijke
ecologische catastrofen, indien er niet dringend en drastisch ingegrepen wordt. Maar
vele van de voorgestelde maatregelen stoelen op het uitgangsbeginsel dat de huidige
onevenwichtigheid tussen rijk en arm om praktische, fysieke redenen permanent is
én dat dient te blijven, willen wij een bewoonbare wereld voor het menselijk ras
behouden. De Derde-Wereldlanden werpen daartegen op dat die fixatie op een
permanente onrechtvaardigheid spanningen en conflicten oproept die tot een
economische en politieke ineenstorting kunnen leiden lang vóór de in het vooruitzicht
gestelde ecologische catastrofe werkelijkheid geworden is.

Ecologie en christendom
Sinds het begin van de jaren zestig hebben oecumenische studiegroepen zich gebogen
over het ecologisch probleem39. Hun betoog komt op de eerste plaats hierop neer,
dat christenen meer nog dan anderen redenen hebben om de verantwoordelijkheid
voor de komende generaties mee op zich te nemen. De ecologie heeft ons geleerd
dat onze ‘naaste’ ook de nog
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Barry Commoner, The Closing Circle, pp. 250-281; Robert Heilbroner, Between Capitalism
and Socialism, Random House, New York, 1970, pp. 282-283.
Cfr. God in Nature and History, Faith and Order Studies 1964-1967, Wereldraad van Kerken,
Genève; eveneens Science and Religion: New Perspectives in the Dialogue, ed. Jan G.
Barbour, Harper and Row, New York, 1968; eveneens T.S. Derr, o.c., studie uitgevoerd in
opdracht van de Wereldfederatie van Christen Studenten (WSCF).
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ongeboren mensen zijn, die recht hebben op een leefbare wereld. Die uitbreiding van
onze verplichtingen is een door en door bijbels erfgoed: Gods zegen en Gods verbond
golden nooit alléén de levenden van het ogenblik, maar ook ‘hun nakomelingen tot
in eeuwigheid’. Wat die verantwoordelijkheid thàns inhoudt, is echter niet zomaar
uit de bijbel af te leiden. Als christenen kunnen wij het niet eens zijn met hen die
mensenlevens willen opofferen aan een ecologische toekomst (door zwakkere
volkeren, die zichzelf niet kunnen redden, maar aan hun lot over te laten). Tegelijk
echter moeten wij wegen zoeken om de bevolkingsgroei te controleren, omdat anders
hongersnoden en ecologische verwoestingen een voorsprong zullen behouden op
onze beste bedoelingen. Het onderzoek naar vervangingsprodukten van bepaalde
grondstoffen en naar een zowel zuiniger als milieuvriendelijker energiegebruik moet
onverwijld voorrang hebben, maar die ‘vernieuwingen’ dienen tegelijk zo gepland
te worden dat ze geen schade berokkenen aan het nageslacht. Wij moeten er voortaan
zelfs uitdrukkelijk van uitgaan dat niet alle wetenschappelijke ontdekkingen zo nodig
in technische toepassingen moeten worden vertaald zonder dat vooraf onderzocht is
welke schade zij op korte of langere termijn aan de mens en zijn leefmilieu kunnen
berokkenen.
Een andere reeks beschouwingen van de oecumenische studiegroepen gaat over
de inspiratie die we uit het christendom kunnen putten om onze ecologische
verantwoordelijkheid te dragen. De ecologische crisis vraagt om een grondige en
pijnlijke herbezinning op en terugkeer naar de grotendeels vergeten bijbelse (ouden nieuw-testamentische) bezits- en eigendomsethiek. Volgens een woord van de
niet-christen Mahatma Gandhi ‘is er genoeg voor ieders behoefte (die van de “natuur”
inbegrepen) maar niet voor ieders hebzucht’. ‘De bijbel gaat nooit uit van de
“heiligheid” van privé-bezit. Het recht om onze bezittingen te gebruiken en de
voordelen ervan te genieten wordt steeds beperkt door de behoeften van andere
mensen’40. Wanneer dan blijkt dat een behoorlijk leefmilieu een eminent sociale
behoefte is, dan houdt deze (niet zozeer nieuwe als wel nu pas erkende)
maatschappelijke functie inderdaad een verdere beperking in van de individuele of
collectieve hebzucht waarmee al te veel ‘christenen’ behept zijn. De nogal gemakkelijk
erkende ‘grenzen van de natuur’ stellen veel moeilijker te aanvaarden grenzen aan
de hebzucht. Om één concreet voorbeeld te noemen: hoe kan men tegelijk een goed
christen en een
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T.S. Derr, o.c., pp. 120-121.
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verwoede grondspeculant zijn (die mísschien ook nog zijn individueel leefmilieu
hardnekkig verdedigt)?
Als men bovendien het ecologisch princiep aanvaardt dat herverdeling van de
schaarse hulpbronnen niet kan betekenen dat de hele wereld evenveel verbruikt als
de rijke minderheid thans doet, dan neemt men ook aan dat die natuurnoodzakelijke
herverdeling vraagt dat die minderheid zich opmaakt om voortaan met minder
genoegen te nemen, indien zij althans niet alleen ecologisch bewogen, maar ook
christelijk of zonder meer rechtvaardig wil heten. Dat klinkt natuurlijk vooralsnog
erg onrealistisch en utopisch. Maar zo verwonderlijk is het toch niet dat het
christendom zich eveneens op het pas ontdekte ecologische vlak geconfronteerd ziet
met zijn utopisch karakter, ook al zijn vele christenen nog lang niet bereid de
consequenties daarvan te aanvaarden.

De andere dimensie
Tot zover de beschouwingen die in de oecumenische studies naar voren worden
gebracht. Is daarmee alles gezegd over een christelijke ecologie? Mij dunkt dat de
natuur aldus toch nog ergens te kort wordt gedaan. Heeft zij dan helemaal geen
waarde op zich? Een waarde waardoor ze een volkomen belangeloze - al dan niet
religieuze - eerbied en liefde verdient? Heeft het feit dat een aantal ecologen
Franciscus van Assisi tot hun patroon hebben uitgeroepen, alleen maar een
anekdotische betekenis? Waarom plaatste G. Gezelle boven zijn ‘O wilde en
onvervalste pracht...’ als motto een zinnetje van de mysticus Ruusbroec? Zou het
christendom echt niets te zeggen hebben over de eigen, misschien onvervangbare
wijze waarop de ‘natuur’ een van de wegen naar God is en dat moet blijven? Wordt
de natuur in al de vermelde beschouwingen niet te uitsluitend gezien als een opgave
voor de mens - iets waar je wat mee moet doen ten bate van...) en te weinig als een
gave, die slechts tot haar ‘recht’ komt wanneer men ze met onbaatzuchtige
ontvankelijkheid lààt zijn?
De romantisch of pantheïstisch getinte opvatting van een onbedorven natuur, die
zonder meer goed is en àlles ten goede leidt, is door de wetenschappelijke analyse
van de (vaak meedogenloze) ‘strijd om het bestaan’ terdege ontluisterd en voorgoed
geschokt. En mede daarom kon de ethische waardering van de natuur onmogelijk
hààr wetmatigheden als de enige of opperste norm van ons menselijk handelen
aanvaarden. Maar in naam waarvan zou de natuur uitsluitend wetenschappelijk of
zelfs ‘ethisch’ benaderd mogen en moeten worden? Voor talloze onverdachte
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getuigen blijkt ze ook een ‘numineuze’ waarde te hebben. De natuur is er niet alleen
om wetenschappelijk onderzocht en ethisch gemanipuleerd te worden, maar ook om
letterlijk ‘met rust gelaten’ te worden, zodat wij ze als een oorspronkelijke, niet door
ons gemaakte of maakbare ge-gevenheid mogen ervaren. Die numineuze of religieuze
dimensie heeft m.i. veel meer dan men denkt te maken met de eerder vermelde
‘ethische’ eis tot overwinning van de heb-zucht. Misschien was Franciscus, juist
omdat hij verkoos een ‘poverello’ te zijn, in staat om met echte - en niet voorgewende
of stereotiepe - dankbaarheid planten en dieren te erkennen en lief te hebben als
bestaansgerechtigde mede-schepselen van eenzelfde Bron van alle goed? Het verbaast
mij geenszins dat de furyu van de zenboeddhisten (vreugde beleven aan de natuur
zonder enige begeerte) op dezelfde grondslag berust: de eerste ‘stap’ van furyu heet
wabi en wordt omschreven als ‘met een kleine hut tevreden zijn’. (De drie andere
grondstemmingen zijn: sabi, liefde voor het ongekunstelde en authentieke, ‘een ruwe
aarden schotel’; aware, het weemoedige besef van de vergankelijkheid, ‘de kleuren
van de herfst’; yugen, het plotselinge vermoeden van het geheim in of achter alle
dingen, ‘de schreeuw van een vogel in de mist’41.)
Als nu die numineuze of religieuze beleving van de natuur eveneens een mogelijke
en zelfs wezenlijke behoefte is van de mens (voor zijn hèle welzijn), dan bevestigt
dit ogenschijnlijk nog antropocentrische pleidooi voor de natuur er in feite toch de
(door velen) zo gewenste ex-centrische waarde van. Dan betekent natuur(beleving)
ook bevrijding en verlossing van de krampachtige heb- en doe-zucht die zowel ons
wetenschappelijk bedrijf als ons ethisch engagement bedreigt. Als ‘belevingsveld
voor de mens’ heeft ook een natuur die niets ‘opbrengt’ een eigen ‘geestelijke’
waarde, die verder reikt dan de louter economische of commerciële reductie ervan
tot een ‘herstelwerkplaats voor versleten arbeidskrachten’42.
Dat die numineuze of religieuze waarde van de natuur ook ruim verspreid is onder
andere culturen en godsdiensten (of dat zij, eenzijdig gepraktiseerd,
mede-verantwoordelijk geacht kan worden voor fatalisme en heel wat
on-menselijkheid) is volstrekt geen reden om ze als on-christelijk of weinig ter zake
doende af te wijzen. Er zijn trouwens genoeg getuigen van christelijken huize die
overvloedig uit deze levensbron hebben geput.

41
42

Dr. Ulbrich Libbrecht, Oosterse wijsheid voor de westerse wereld, Scheltens & Giltay, Den
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Dr. U. Libbrecht, o.c., p. 126.
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Het valt mij niet licht mijn onvermijdelijk complex betoog met een paar zinnen af
te ronden. Enigszins parafraserend en aanvullend wil ik met Roger Shinn besluiten:
‘De christelijke theologie is niet onderworpen aan een blinde eerbied voor de natuur
of aan de idee dat de natuur àlles ten goede regelt. Maar ondoordachte - en
hebzuchtige - inbreuk op de natuur betekent dat men religieuze of areligieuze
arrogantie paart aan praktische verwoesting’43. En daarbij zijn mens noch natuur
gebaat; daarin kan de gelovige geenszins de vervulling herkennen van die hartgrondige
wens uit de ‘natuur’ psalm 104: ‘dat de Heer zich vermeie in zijn werken’.
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Bij enkele recente ‘belangrijke’ (?) films
Eric De Kuyper
In 1955 brengt de redactie van de Cahiers du Cinéma een extra-nummer uit
gewijd aan de Amerikaanse cinema. Een paar jaar later, in 1963-64, brengt de
redactie, waartoe dan nog Truffaut, Chabrol, Rohmer, Godard en andere minder
bekende nouvelle-vague-filmers behoren, een tweede nummer uit dat de stand
van zaken in Hollywood reflecteert. Ze voeren samen een ronde-tafelgesprek.
Er is duidelijk een gêne: wat ze acht jaar tevoren als een bevrijding en
emancipatie van de Hollywoodcinema hadden aangekondigd, blijkt nu
integendeel de decadentie te worden. Truffaut zegt: ‘We moeten misschien
bekennen dat we ons vergist hebben, wanneer we enkele jaren terug meenden
dat het toen om een emancipatie van de Amerikaanse film ging. Terwijl het juist
het “begin van het einde” was. (...) We dachten toen: de Amerikaanse cinema
bevalt ons, de filmers worden in Hollywood als slaven behandeld, maar wat zou
het zijn als ze eens vrij waren? Vanaf het ogenblik waarop ze zich bevrijd
hebben, hebben ze vervelende films gedraaid! (...)’. En Luc Moullet zegt iets
verder: ‘In plaats van een nieuwe soort Amerikaanse film te ontwerpen op
dezelfde stramienen, maar in een andere geestesgesteldheid, hebben ze de
Europese film nagebootst. En daar alleen het meest oppervlakkige als
inspiratiebron van gekozen’.
Hoe profetisch deze woorden klinken kan men nu nog, dagelijks, constateren. Wie
zoals ik bijna constant geconfronteerd wordt met films uit zowel de klassieke
Hollywood-periode (die van vóór de doorbraak van de televisie zullen we maar
zeggen) als met films uit de hedendaagse cinemaproduktie, zal begrijpen dat ik in
een nogal moeilijke toestand verkeer telkens wanneer ik de ene of de andere
cinemavorm moet proberen te analyseren en te becommentariëren voor een
lezerspubliek dat deze evolutie niet kent of zich niet levendig genoeg (meer) kan
herinneren. Het is hier alsof twee werelden en twee culturen tegenover elkaar staan,
beide onder eenzelfde noemer: Amerikaanse, Hollywood-cinema. Nochtans blijft
men - en ook ik doe daaraan mee, want hoe eraan ontsnappen? - van een historische
continuïteit gewagen. Ja, we zien het zelfs regelmatig
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geadverteerd wanneer het gaat om remakes van oudere films: de nieuwe King Kong,
de nieuwste versie van A Star is Born, van Hurricane, van Superman, van The Big
Sleep, enz....
Het is echter niet over deze films dat ik het hier hebben wil, maar over de zgn.
‘betere Amerikaanse films’: films met een zekere intellectuele ambitie zoals Kramer
vs Kramer, Being There, The Rose, All that Jazz. Toevallig zijn het bijna ook allemaal
films die gewaardeerd worden door zowel het grote publiek als door de critici. Alleen
All that Jazz werd door een gedeelte van de Amerikaanse pers gekraakt. Toevallig
zag ik ze alle na elkaar, ter plaatse, in New York en Los Angeles, voor een autochtoon
publiek dus.
Verbijstering kwam bij mij op, groeide, stapelde zich op, en liet achteraf een gevoel
van radeloosheid achter. Nog versterkt, dien ik eraan toe te voogen, door een reeks
van ervaringen die ik opdeed bij een reeks van contacten met de filmwereld zelf. Of
beter de filmbusiness. Of nog beter de Public Relations-business-wereld, want van
‘film’ en ‘cinema’ is zelfs marginaal bijna geen sprake meer. Het produkt is nog
slechts een aanleiding, één van de vele, waarrond zaken kunnen worden gebouwd.
De financiële kanten van de filmbusiness zijn nog nooit zo florissant geweest; de
winsten zijn fenomenaal; de kosten eveneens. De creatieve inzet echter minimaal,
en vooral de infrastructuur van de hele zaak onbestaande. Meer dan ooit het geval
is geweest, en nu bijna letterlijk, worden films in het luchtledige (en met het
luchtledige dat dollar heet) vervaardigd.
Het is mogelijk om over deze gegevens van achter de schermen te spreken. Daarom
beperk ik mij hier tot een poging om, aan de hand van deze vier films, te schetsen
wat ervan op het scherm doorsijpelt.
Ze lijken weinig met elkaar gemeen te hebben. Kramer vs Kramer is een soort
van film die men vroeger ‘psychologisch drama’ zou hebben genoemd, met vnl. de
huwelijksproblematiek en dan meer bepaald hier: de echtscheidingsproblematiek als
hoofdthema.
De film werd gemaakt door een beroemd draaiboek-auteur: Robert Benton. Het
eerste dat me opviel was de ongelooflijk gebrekkige scenaristische uitwerking
(eveneens van Benton). Als je dat ‘sec’ te lezen zou krijgen, zou je zeggen dat het
misschien goed genoeg zou zijn voor een tv-spel, maar veel meer niet. Tenzij je
natuurlijk Dustin Hoffman of zo voor de hoofdrol zou kunnen warm maken (wat dan
ook gebeurd is!). Maar de film appelleert sterk aan een publiek dat zich aangesproken
voelt door deze echtscheidingsproblemen versie 1980. In feite is het ‘kind’ de draaispil
van de emotionele aantrekkingskracht van Kramer vs Kramer. We hebben hier te
maken met een moderne variante op Alleen op de
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wereld: met name de angst van elk kind (dus ook iedere toeschouwer) om door zijn
vader-moeder niet (h)erkend of verlaten te worden. Wat door Freud een
‘Familienroman’ genoemd wordt1. Geen wonder dus dat de film aanspreekt. Het is
ook geen schande, aangezien we hier toch te doen hebben met een rijke
voedingsbodem, waarop o.m. een genre als het ‘melodrama’ groeit2. Wat me echter
stoort in de uitwerking is dat de vader- zowel als de moeder-figuur tot elementaire
stereotiepen worden gereduceerd. Vooral wat Mrs. Kramer bezighoudt wordt heel
vaag gehouden, en je moet al het grote talent van een Meryl Streep hebben om deze
schaduwfiguur leven in te blazen. De vader echter blijkt al niet veel meer te zijn en
te doen dan wat een opiniepeiling in een magazine over een alleenstaande vader ons
zou weten mee te delen. Doorsnee-feitelijkheden die nooit uitgewerkt worden tot
dramatisch-narratieve ontwikkelingen. Herhaling, zoals in alle andere films, vervangt
gemakkelijk ontwikkeling. Het iteratieve, dan wel half-emotioneel, half-humoristisch
gekleurd, zodat de toeschouwer instemmend-ontroerend kan knikken. Eén voorbeeldje:
het ochtelijke plassen van vader en dan zoontje. ‘Lief’ en ‘schattig’ en ‘uit het leven
gegrepen’, ‘zo vader zo zoon’, enz.... Een voorbeeld maar om aan te geven op welk
niveau de filmconstructie en de filmemotiviteit (wat in casu op hetzelfde neerkomt)
zich afspelen.
Het Familien-romance-aspect zoals gezegd stoort me niet, wel de elementaire
sociologische inkleding ervan, de oppervlakkige actualisering3. Being There4 is een
ander geval. Het is de adaptatie van een roman van Jerzy Kosinski. Je zou het een
soort parabel kunnen noemen over ‘leven en verbeelding’. Het onderwerp, de film,
is één grote metafoor. Een bescheiden en onbenullig kleurloos mannetje, zo eentje
die uit een tekening van Folon zou kunnen gestapt zijn, wordt in een waanzinnige
politieke toestand betrokken en raakt ook terloops in een seksueel avontuur
verwikkeld. Ook hier bijna zonder er zich echt rekenschap van te geven, omdat hij
mentaal niet of nooit bij de zaak is. Het enige wat hem boeit is televisie. Die tweede
imaginaire wereld vult zijn hele leven en maakt dat

1
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S. Freud, Der Familienroman der Neurotiker, in Studienausgabe, Band IV, Fischer Verlag,
Frankfurt, 1975.
Dossier on Melodrama, in Screen, Summer 1977, n 2.
Een recensent, ik geloof die van The New-Yorker, beweerde dat hij beeld per beeld alle
gebruikte voorwerpen, wooneigenheden, smaakkarakteristieken had kunnen voorspellen.
Being There: regie Hal Ashby, met Peter Sellers, Shirley MacLaine.
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hij in zijn maatschappij ook volledig op erkenning mag bogen. Iedereen vindt deze
leegte, ervaren als wijsheid, geniaal!
Deze intellectuele parabel kan het misschien doen in een roman; op het scherm
blijft het van het begin tot het eind één groot, monsterachtig conceptueel niets, dat
nooit echt functioneert. Zelfs de tv-beelden, het hele medium, komt nooit over als
televisie, als een beeldmedium. Veel meer dan een ellendig lang uitgebouwde strip
van een Feiffer bv. is het niet, met dit verschil dat zo'n intellectuele strip juist
functioneert vanwege het elliptische van de tekening, de beperktheid, de verhouding
tussen de enormiteit van de metaforische draagkracht (onze Maatschappij, enz...) en
de economie van de ingezette middelen. Eenmaal gerekt tot anderhalf uur à twee uur
‘realistisch uitgebeeld’ door filmische middelen, geacteerd door goede acteurs, wordt
het contrast tussen de aanvankelijke draagwijdte en het uiteindelijke resultaat ongewild
grotesk. Alsof olifanten een opvoering van Cosi fan Tutte zouden geven.
Maar ook deze film slaat aan. En dat komt, denk ik, omdat de toeschouwers een
sfeer herkennen - uit een roman, uit strips - en zich helemaal niet gelegen laten aan
de subtiele werking. En dus ook niet, zo moet je eruit afleiden, aan de finesse van
een Feiffer of - als dat zo mocht zijn - een Kosinski. In feite is dit een verdoorgevoerde
consequentie van de ‘medium is the message’-theorie. Zo ver doorgevoerd, dat het
‘medium’ zelf opgelost is, arbitrair geworden is, en dadelijk plaats ruimt voor een
halfslachtig mediumgebruik en een halfslachtige message-uitwerking. Twee halve
leegten maken één volle leegte!
The Rose5 en All that Jazz6 hebben meer met elkaar gemeen. Het zijn films die
over de show-wereld handelen en dus volgens klassieke patronen het lief-en-leed
van een artiestenloopbaan schilderen.
The Rose lijkt in velerlei opzichten een remake van de laatste versie van A Star is
Born te zijn (die met Barbara Streisand en Kris Kristofferson). Een rockzangeres
verslaafd aan drugs en smachtend naar de ware liefde, gaat aan de onmenselijke eisen
van haar beroep en succes ten gronde. All that Jazz vertelt hetzelfde maar vanuit een
mannelijk en zelfs ‘male’ chauvinistisch standpunt. De verslaving slaat hier op de
vrouwen waarmee de held, een succesrijke Broadway musical-regisseur, obsessionele
verhoudingen heeft.

5
6

The Rose: regie Larry Peerce, met Bette Midler, Alan Bates.
All that Jazz: regie Bob Fosse, met Roy Scheider.
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Stilistisch echter lopen de twee films erg uit elkaar. All that Jazz geeft duidelijk te
kennen dat Fellini model heeft gestaan. The Rose is een naturalistische mengeling
van melodramatische scènes die de aftakeling van de heldin (The Rose) moeten
schilderen, afgewisseld met briljant-verfilmde optredens van de star voor een fanatiek
publiek. De eerste film is gebouwd rond het principe van de almachtige regisseur
(‘male principe’ zou je het kunnen noemen); de tweede rond dat van de almachtige
star (‘female principe’). All that Jazz krijgt een realistische waarschijnlijkheid door
rechtstreeks te refereren naar zijn maker, de succesrijke Broadway-regisseur Bob
Fosse (auteur ook van de film Cabaret). The Rose heeft quasi-autobiografische
trekjes, al wordt ook indirect gerefereerd naar de rock-zangeres Janis Joplin.
Bovendien is het het filmdebuut van de zangeres Bette Midler, die op deze wijze de
carrière van Barbara Streisand aan het naspelen is: van Off-Broadway en cabaret
over de platenwereld naar Hollywood.
Alle vier de films vertonen sporen van Europese films: een pseudo-ernst bij The
Rose, Felliniaanse trekken in All that Jazz. Duidelijker echter nog in het geval van
Being There en Kramer vs Kramer. Being There is afgestemd op een publiek dat de
betere boeken leest uit de best-sellerlijst, en in dit verlengde dus ook naar de ‘betere’
commerciële films gaat kijken: die waarin de intellectuele of sociale boodschap
zichtbaar geadverteerd wordt. Kramer was aanvankelijk als draaiboek bedoeld voor
F. Truffaut. Maar wat in de eerste films van Truffaut verfrissend en ontroerend
overkwam, is allang achterhaald als leesvoer in allerlei magazines. Onderwerpen uit
het dagelijkse leven, verteld aan de hand van kleurrijke en touchante anecdotes en
detailopnamen. Een emotionele enquête in plaats van een emotief mijmeren over de
dingen die voorbijgaan.
Uit wat voorafgaat mag blijken dat ik deze vier films gezien en ervaren heb als
prenten die allemaal volgens recepten vervaardigd zijn. Nu heb ik daar allerminst
bezwaren tegen. De sterkste zijde van de Amerikaanse film is juist altijd geweest dat
hij eindeloze variaties wist aan te bieden op stereotiepe themata en schema's. Wat
me echter bij deze films uitermate ergert is dat ze geen van de vier een ernstige
inspanning doen om het recept ook daadwerkelijk in een film om te zetten (ze geven
ook niet toe dat ze met recepten werken, wat het omgekeerde is van dezelfde
medaille). Alsof heden ten dage het suggereren van datgene waar men het wil over
hebben reeds volstaat. Alles is reeds zo door en door bekend en gekend, vooraf verteld
en becommentarieerd, dat het produkt zelf kan volstaan met een eindeloos herhalen
van de aankondiging7. Personages worden gewoon aangestipt: de producer-manager
uit The Rose maakt zich boos en dat lijkt

7

Dagelijks, ettelijke malen per dag, gedurende enkele weken kon je op de Amerikaanse tv
een schitterende commercial zien, die de film All that Jazz aankondigde: een soort litanie op
een snelle collage van beelden uit de film: ‘all that pain’, ‘all that joy’, ‘all that glamour’,
‘all that love’, ‘all that jazz’... Meer niet in woord. Dergelijke intensieve filmaankondigingen
op de tv zijn natuurlijk niet uitzonderlijk; wel de bijzondere kwaliteit van deze 60’ filmbeelden.
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al voldoende om een karakter neer te zetten. Uitwerking, laat staan ontwikkeling is
overbodig. De moeder van de kleine Kramer verlaat het echtelijke huis en blijft de
hele film door getekend als de ‘slechte moeder die niet anders kon’. Being There is
geheel en al gebouwd rond dit principe van het niet eens meer variëren, maar eindeloos
herhalen van een basisidee(tje). Elk tafereeltje gebouwd rond een anecdotisch
voorvalletje dat opgeblazen wordt tot een evenement (cfr. het plassen in Kramer).
Er hoeft niet meer gedramatiseerd te worden: de toeschouwers vullen zelf aan. In
geen enkele van deze films is nog iets van een ontwikkeling van een personage te
onderkennen. Ook al gaat het er telkens nadrukkelijk om: wat is verval en aftakeling
anders (The Rose en All that Jazz), het bewustworden van het ‘vaderschap’ (Kramer)
of de vermenigvuldiging van de leegte (Being There)? In het laatste geval zijn de
makers wat dit betreft gedwongen tot het eindeloos herhalen van een vacuum. Alleen
doen ze dan juist andersom en vullen ze die leegte op met anecdotiek en gags. Zou
het dan anders kunnen? Beslist. Waar ging La Notte van Antonioni anders over dan
dat: maar dan consequent.
Kortom, het viel me op dat je in al deze films ettelijke scènes zou kunnen weglaten
of van plaats veranderen zonder iets te wijzigen aan het geheel. Scènes weglaten of
andere toevoegen kan zonder de minste moeite, zo lijkt het wel. Het produkt blijft
identiek. Zoals het bladeren in een tijdschrift. De ‘presentatie’ is een oppervlakkige
strategie van wijziging, zoals men bijvoorbeeld op een soepblik plotseling de melding
vindt: ‘voorlopig: nog méér geconcentreerd’ of ‘rijker aan diverse vitaminen’!
Dat we van een industrie produkten krijgen is normaal. Maar Hollywood bestaat
niet meer als ‘fabriek’. Wat daarvoor in de plaats gekomen is (individuele agents die
‘packages’ verkopen) levert niet eens meer produkten af. Slechts blauwdrukken en
in feite duurdere afkooksels van tv-produkten. Al deze films functioneren op dezelfde
manier als serials, tv-feuilletons, of tv-fictie in het algemeen. Zichzelf eindeloos
herhalend vanaf de eerste minuten. Wat echter nog de charme kan uitmaken van dit
tv-zaagsel-fictie - je hoeft er niet eens meer naar te kijken, je laat het rustig over je
heen lopen als een lauwe douche, want het raakt je toch niet - deze
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charme van het niet betrokken hoeven te zijn, willen de nieuwe Hollywood-films
juist vermijden. Ze doen heel nadrukkelijk ‘anders’, ze zeggen van zichzelf dat ze
‘special’ zijn... In de Amerikaanse bioscopen waar ik verveeld naar deze films zat
te staren vroeg ik mij om de zoveel minuten af, maar waar blijven nu toch de
commercials? Wanneer kan ik nu eens naar een ander net, waar ik hetzelfde te zien
krijg, maar net iets anders?
Mijn medetoeschouwers deelden mijn verveling niet, dat moet ik toegeven. Ze
schenen erg enthoesiast te zijn over dit soort tv-op-groot-scherm. Vooral, geloof ik,
omdat er zo expliciet overal bij vermeld wordt (vooraf, tussendoor, in de films bij
elk beeld) dat het om ‘ernst’ gaat. Een metafoor, hoe plat en stompzinnig ook (zoals
die van Being There) is per definitie sociaal relevant. ‘Wow’, wat zegt zo'n film
allemaal niet over onze wereld! Wàt, zegt u, zegt deze film? ‘Wow’? of ‘wat’? Nou,
en de problemen van een man en een vrouw en een kind in een huwelijk, dat kan de
sociaal werkster die in ons aller ziel schuilgaat toch niet onberoerd laten. Zelfs een
artiestenleven is geen lolletje meer: ook zij zijn mensen, vooral wanneer ze verslaafd
zijn aan seks, drugs, succes, en ze op deze wijze de pijnlijke conditie van de Man en
de Vrouw in deze Maatschappij uitzingen en uitdansen.
Wat me stoort? Dat het allemaal zo ‘relevant’ is. Of beter: dat geïnsinueerd en
geadverteerd wordt dat het niet anders kan dan relevant zijn, zodat niet meer de
geringste inspanning gedaan hoeft te worden om dit te argumenteren. Dit laatste
wordt overgelaten aan de public-relation dienst en de marketing: die vertellen ons
wel wat we ‘menselijk’ kunnen vinden of niet...
Bij mijn terugkomst uit New York en Los Angeles heb ik me in de bioscoop gestort
op... Manhattan van Woody Allen. Dit zou dan toch wel de uitzondering worden,
meende ik. Ik kreeg de indruk een slechte kopie van Annie Hall te zien, en dat zou
ik nog helemaal niet zo erg gevonden hebben: van de vroegere films van Allen had
ik gehouden. Maar in plaats van ervoor uit te komen dat hij bij gebrek aan inspiratie
zichzelf nog maar eens herhaalde, heeft W. Allen er een filmische strategie, een
verpakking aan toegevoegd die ik helemaal niet kon pruimen. Ik heb het hier over
het zwart-wit van de fotografie en de muziek van Gershwin. Ik ben dol op
zwart-witfilms, en de muziek van Gershwin, daar ga ik van zweven, en films die
zich afspelen in Manhattan, waarin mensen elegant bewegen zoals Fred Astaire en
Ginger Rogers of spitse dialogen in avondkledij tegen elkaar spuiten, zoals Gary
Grant en Katharine Hepburn dat konden. Maar dat is Manhattan niet. Het gaat bij
Allen over gewone

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

852
mensen uit moderne cabaret-sketches, en niet om de gestileerde wereld waarin Grant
en Hepburn, Rogers en Astaire evolueerden. Kortom, wat de zwart-witbeelden en
de muziek enerzijds voortoveren wordt tegengesproken door al het overige. Een
kortsluiting die niet als kortsluiting bedoeld was. Maar als een nieuwe synthese die
ik niet aanvoel, die ik volledig fake vindt. Ik vind niet eens dat er ‘liefdevol’ of
nostalgisch met de beelden in zwart-wit of de muziek van Gershwin omgegaan wordt;
wel plomp, met de zelfzekerheid en arrogantie van een (film)barbaar.
De Europese films van nu, althans de groots opgezette en succesrijke produkties
verschillen in feite ook maar weinig van de Amerikaanse tegenhangers. Alleen, de
promotiemiddelen zijn niet altijd even adequaat. Wat ik hier schrijf over Being There
zou ik bijna woordelijk kunnen overschrijven voor Der Blechtrommel van Volker
Schlöndorff: een leuk idee, aan een roman ontleend, dat zich gedurende x-aantal
minuten herhaalt. Niet één geslaagde filmische scène of detail, maar een
opeenstapeling van tafereeltjes, evoceringen van de roman. En het geheel,
niettegenstaande lengte en de opbouw, zonder de minste epische vlucht. Je kunt het
‘ding’ natuurlijk bekijken zoals alle andere films die hier vermeld zijn: de beelden
stromen onafgebroken over het scherm, het kabbelt leuk door, een avond lang...
Geef ik mijn lezers werkelijk de indruk dat ik aan het veralgemenen ben, wanneer
ik nu zeg dat ik ook Tess van Roman Polanski rangschik bij dezelfde
tv-films-voor-groot-scherm? Een andere epoche, een andere kostumering: een
willekeurige aaneenrijging van ‘sous-bois’ en pittoreske beelden uit het
Britse-roman-landschap. Fraai en saai, zoals het hoort. Maar waar blijft de innerlijke
spanning van dat hoofdpersonage dat tussen twee klassen hangt? Haar bizarre passie?
Haar extreme vrouwelijkheid? Ik werd geen ogenblik geroerd, maar dat was blijkbaar
ook niet de bedoeling bij een film naar een roman die het wel degelijk heeft over
een ‘passie’. Voor de film is het blijkbaar voldoende het te hebben over de roman!
Zou ik ook hetzelfde durven beweren van een ander groot Europees succes van
dit jaar, Die Ehe der Maria Braun van R.W. Fassbinder? Eigenlijk wel, maar het zou
toch iets genuanceerder dienen te worden omdat Fassbinder toch een geval apart is
en blijft. Ook La Luna van Bertolucci verschilt enigszins van de hier schematisch
besproken films. Daar waar we bij deze films te maken hebben met een soort van
understated boodschap, bereikt Bertolucci uiteindelijk in mijn ogen eenzelfde gevoelen
van ‘Gleichgültigkeit’ door een opeenstapeling van problemen en probleempjes,
waarvan geen enkel doorgedacht wordt, maar telkens
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weer als een relais voor een ander, weer onopgelost probleemgebied dient. Door
overstatement dus.
De dingen ontsnappen ons, en ook de films bestaan niet meer als eenmalige
produkten. Ze krijgen wel een zeer apart etiket opgeplakt, telkens zeer zorgvuldig
ontworpen en gekozen. Een kenteken, een handtekening, een handelsmerk. Toch
verwijzen ze naar elkaar, niet door wat ze te zeggen hebben, niet door specifieke
betekenissen, maar juist door de afwezigheid ervan. Een net, een rooster; zonder
begin en zonder einde. Zwevend in een eeuwig nergens. Wat eraan voorafgaat, de
oude Amerikaanse film, behoort werkelijk tot de geschiedenis en tot een andere
wereld.
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Forum
Ecologisch denken
Het programma van de conferentie die The International Union for History and
Philosophy of Science van 22 augustus tot 29 augustus 1979 in Hannover hield over
de logica, methodiek en filosofie van de wetenschap, omvatte onder meer de volgende
onderdelen: de grondslagen van de waarschijnlijkheid en gevolgtrekking, de
grondslagen en filosofie van, respectievelijk, de natuurkunde, biologie, psychologie,
de sociale wetenschappen en taalwetenschappen, en als laatste de categorie getiteld
de fundamentele grondbeginselen van de ethiek van de wetenschap. Waarom
gebruiken we deze terminologie? Waarom ‘fundamentele grondbeginselen’ in
tegenstelling tot grondslagen (waarvan de betekenis wat minder strikt genomen kan
worden als we ruimte laten voor wat gefilosofeer)?
Het gebruik van deze termen geeft op zich blijk van een fundamentele houding van
de mens ten opzichte van de wetenschap. Wat voor houding? Wij zullen deze proberen
te schetsen door in het bijzonder onze gedachten te laten gaan over een andere term
die in het conferentieprogramma voorkomt, nl. de term de ethiek van de wetenschap.
Hier speelt het voorzetsel van een beslissende rol, hetgeen ons aanleiding geeft dieper
in te gaan op de relatie tussen de ethiek en de wetenschap. In de door ons onder de
loep genomen term heeft de wetenschap klaarblijkelijk een onafhankelijke status; ze
heeft haar eigen ‘grondslagen’, haar eigen rotsvaste ondergrond. De ethiek heeft de
status van een nieuw perspectief dat men naar keuze kan toevoegen, en in het
bijzonder wanneer de wetenschap in technologie verandert en als zodanig wordt
toegepast. In deze context staat de ethiek enigszins gelijk aan ‘een samenstel van
regels’ en het zoeken naar ‘de fundamentele grondbeginselen’ van de ethiek komt
al gauw neer op het zoeken naar fundamentele stellingen waar men deze regels uit
af kan leiden. Er is natuurlijk geen sprake van enig wezenlijk verband tussen
wetenschap en ethiek, hetgeen het cartesiaans dualisme aantoont.
Tot zover deze korte schets van deze fundamentele houding, die in meer of mindere
mate geldt voor allen van ons die in een door de wetenschap beheerste beschaving
leven. Er is geen reden dit toe te juichen. Dat de wetenschap op zichzelf staat, betekent
dat de wetenschap een positie inneemt waar de mens buiten staat en de
bovenbeschreven fundamentele houding is nu juist dié houding van de mens waarin
hij de onafhankelijke status van de wetenschap bevestigt. Men hoeft dan ook niet
verbaasd te zijn als men tot de ontdekking komt dat de wetenschap op haar beurt
geen plaats voor de mens openlaat in het beeld dat zij van de wereld heeft en de mens
alleen als een zijdelings verbonden factor beschouwt. Zo is in de derde wereld van
Karl Popper, de wereld van boeken, scripten en scenario's waarin bevindingen
gecodificeerd worden, de acteur een menselijk wezen dat een onbelangrijke plaats
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inneemt en onaangedaan blijft door zijn bevindingen, net zoals de ‘heer en meester
van de aarde’ in De Verhandeling van René Descartes. Als men terugblikt op het
proces dat de cultuur sinds de Renaissance heeft doorgemaakt, kan de mens alleen
maar zijn afwezigheid daarin vaststellen, hetgeen zijn gevoelens van vervreemding
verklaart, gevoelens welke ons herinneren aan de samenhang tussen de mens en de
kosmos. En kan het ontkend worden dat onze gevoelens van vervreemding uitdrukking
geven aan een echt en authentiek verlangen?

De ecologische beweging: coëxistentie
Het bestaan van ecologische groeperingen over de gehele wereld lijkt hier een
duidelijk antwoord op te geven. Het ligt echter niet in mijn bedoeling hier in te gaan
op de massa's problemen die naar voren zijn gekomen en nog steeds naar voren zullen
treden en welke opgelost zullen moeten worden, wil men deze lichamelijk overleven.
Hier wil ik enkel en alleen wijzen op het feit dat er een ecologische crisis bestaat, en
het hieruit voortvloeiende feit dat er een beweging is die op spontane wijze ontstaat,
overal waar deze crisis zich manifesteert. Het bestaan en de verbreiding van de
ecologische beweging geeft immers blijk van een algemeen heersend gevoel, nl. het
gevoel dat het gevaar bestaat dat al het vertrouwen voorgoed verloren zal gaan. Waar
het in feite om gaat, blijkt uit de term ecologie zelf. Het eerste deel van het woord
is afgeleid van oikos, hetgeen het Griekse woord voor huis is, de plaats waar de mens
woont, waar hij één is met zijn omgeving en zich thuis voelt. Het laatste deel van
het woord ecologie heeft betrekking op een logica, een rationele basis voor het
onderhouden van het huis, het verzorgen van de omgeving ervan en het scheppen
van de omstandigheden, die nodig zijn om er de rust en vrede te handhaven. Het
uitgangspunt van de ecologische beweging staat niet los van de mens, maar is diep
in hem geworteld, zoals hij weer in zijn omgeving is geworteld.
Op deze wijze maakt ‘de heer en meester van de aarde’, de landheer, plaats voor
een bescheiden figuur, de dienaar, die hart heeft voor zijn woonomgeving en goed
begrijpt dat het verwaarlozen van zijn oikos zijn dood zal betekenen. Want uiteindelijk
is de omgeving, het milieu - dat wil zeggen de biosfeer, de aarde en de kosmos - niet
ondergeschikt aan de mens, maar net andersom. Om kort te gaan: de desbetreffende
ethiek is niet slechts een samenstel van regels, welke men systematisch kan
weergeven, maar tekent ook een bepaalde gezindheid, nl. de gezindheid om met alles
wat bestaat in harmonie te leven. Het verbeteren van systemen en het strijden voor
meer toezicht garandeert niet dat er geen kortzichtige maatregelen genomen zullen
worden. Wat betere vooruitzichten biedt, vooral wanneer het gaat om het vaststellen
van risico's op de lange termijn, is een nieuwe mentaliteit. En deze mentaliteit is voor
het grootste deel niet zozeer nieuw, als wel bekend maar vergeten.
Als de wereld een geleefde wereld is, en als ervaringen en bevindingen in de eerste
plaats geleefd zijn, dan is de ethiek van de mens wel degelijk de ethiek van een wezen
dat zijn emotionele betrokkenheid met zijn omgeving niet verloochent. Voor hem
bestaan er geen fundamentele grondbeginselen van de ethiek, en is zijn leven meer
dan alleen een verwezenlijkte vis vitalis, de levenskracht die men in veel van de
mechanische filosofieën van de voorgaande generaties tegenkomt. Het spreekt vanzelf
dat noch de term fundamentele grondbeginselen noch de term grondslagen ons veel
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verder op weg helpt bij het beantwoorden van de vraag wat de ethiek nu eigenlijk
inhoudt. We kennen allemaal het franciscaanse voorbeeld dat de biosfeer onze
buurman is en de hemellichamen onze familieleden zijn. In dit - met opzet eenvoudig
gehouden - voorbeeld uit het Italië van de 13e eeuw, is geen
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sprake van aanmatiging van de zijde van de mens, maar een herkenning van alle
anderen en al het andere. Het geeft op eenvoudige en inspirerende wijze uiting aan
het verlangen naar een harmonieuze coëxistentie, hetgeen een eerste vereiste is, het
hart van een nieuwe levensstijl welke gleefd moet worden, als men de toekomst op
een of andere wetenschappelijke wijze wil beïnvloeden. En daar gaat het in de ethiek
nu juist om!
De term coëxistentie heeft betrekking op dat wat men kan omschrijven als een levend
geheel. Natuurlijk houdt het gebruik van deze term niet in dat men probeert de vele
ingewikkelde taken die de ecologie in de praktijk met zich brengt, uit de weg te gaan.
Met de veronderstelling dat we allen uit dezelfde materie bestaan, en er alleen graduele
verschillen zijn, is het werk nog niet gedaan, maar net begonnen. En men is op de
juiste manier begonnen! Men moet iets vanuit een bepaald gezichtspunt bekijken en
tot kleinere proporties terugbrengen: men moet een gedeelte van het geheel bekijken.
Het desbetreffende gedeelte kan alleen juist gedefinieerd en afgebakend worden, als
men van het geheel uitgaat. En bovendien ziet men op deze manier op tijd in dat
procedures of methodes die bij een bepaald perspectief geschikt zijn, in een ander
perspectief weer geheel verkeerd kunnen zijn.

Twee slotopmerkingen
1 Het evenwicht
De mens staat bekend om de hebzuchtige wijze waarop hij de biosfeer exploiteert.
Wat tevens beweerd en bekritiseerd wordt, is dat de mensheid maar door blijft gaan
met het plegen van roofbouw op de biosfeer. Als mens zijnde, hoeven we echter niet
te ontkennen dat het voortbestaan van het menselijk leven bij ons voorop staat. Er
bestaat inderdaad geen reden om onszelf het recht om te leven te ontzeggen, als het
evenwicht maar bewaard blijft.
Natuurlijk is het plaatsmaken van een beboste helling voor een geërodeerde
bergwand een verlies voor de mensheid, ook al gaat er niemand in inkomen op
achteruit. Evenzo is het overbodig te zeggen dat de term Bruto Nationaal Produkt
vervangen zou moeten worden door een betere welzijnsindexatie. Het zou vervangen
moeten worden door een term die de goederenstroom en de distributie van de goederen
weergeeft; tevens zou men rekening moeten houden met de uitputting van de nationale
hulpbronnen. Deze opmerkingen beginnen bijna op clichés te lijken. Het is in veel
mindere mate een gemeenplaats te verklaren dat onze redenatie minder beïnvloed
zou moeten zijn door de natuurkunde en chemie en wij meer de redeneringswijze
van de levende wetenschappen zouden moeten volgen. Evenzo is het allerminst een
gemeenplaats op te merken dat onze aandacht meer gericht is op abstracte problemen
waar men eenvoudige en passende wetten voor kan vinden, dan op de problemen
van de echte wereld.
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II De beschaving
John Passmore zegt in zijn Man's responsibility for nature (de verantwoordelijkheid
van de mens voor de natuur) - in 1974 uitgegeven door Duckworth, Londen - eerlijk
dat onze samenleving ‘alhoewel dit niet uit haar nadrukkelijke uitspraken op het
gebied van de moraal blijkt, de gewelddadigheid, kortzichtigheid en hebzucht in ere
houdt’. Het gebrek aan evenwicht waarvan Passmore het bestaan toegeeft en hekelt,
zou men inderdaad als onze ‘schaduwzijde’ moeten aanvaarden, een schaduw die
ons vergezelt en waar we niet vanaf kunnen komen door de schuld te geven aan de
buitenwereld, de omstandigheden of iets dergelijks. Het voorafgaande is in het
bijzonder van toepassing op de ecologische crisis. Als het, tegen alle hoop en
verwachting in, misgaat, dan liggen de oorzaken van de mislukking veelal bij ons
zelf in plaats
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van daar ergens. Merkwaardig genoeg, beschuldigt Passmore het Christendom ervan
dat het de mens aanmoedigt ‘zichzelf’ te beschouwen als metafysisch ongeëvenaard,
... eerder verheven boven dan op natuurlijke wijze opgaand in de eb en vloed van de
processen’. De biosfeer is zeker geen eigendom van de mens. Maar met de kritiek
die Passmore heeft op de overmoed van de mens probeert hij blijkbaar dàt weer te
geven wat ook werkelijk een in de (Westerse) beschaving gewortelde eigenschap
van ons is. Wij hebben de taboes van de natuur verbroken en de christenen hebben
daar ook een rol in gespeeld. Het is niet onbehoorlijk of heiligschennend om de
natuur te bestuderen of zelfs te exploiteren; de gebruikelijke term hiervoor is
desacralisation. Maar ook wij, christenen zowel als niet-christenen, zijn het, die een
gevoeliger houding ten opzichte van de wereld die we bestuderen en exploiteren
hadden moeten aannemen en ontwikkelen; in dit verband heeft Abraham Maslow de
term resacralisation gesmeed. Iets liefhebben sluit het maken van een analyse ervan
immers niet uit - de partner waarvan men houdt kent geen taboes - en het analyseren
is niet hetzelfde als het opheffen van het mysterie.
J.W.R. Fennema

Modern Zionisme en Christelijke theologie1
De christelijke theologie - zo schrijft de auteur in zijn inleiding - heeft nauwelijks
kennis genomen van de fundamentele verandering die zich in de 20e eeuw in het
joodse leven heeft voltrokken. Theologisch was voor de

1

Dr. S. Gerssen, Modern Zionisme en Christelijke theologie, Kok, Kampen, 1978, 228 pp.
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christen alleen het ‘oude Israël’ van belang, het volk in de bijbelse tijd.
Langzamerhand wordt meer en meer de behoefte gevoeld aan een diepergaande
ontmoeting tussen christenen en joden. Daarvoor is nodig te weten wat het hedendaags
jodendom beweegt. Met het oog daarop houdt dit boek zich bezig met het moderne
Zionisme, dat aan het einde van deze studie wordt omschreven als ‘een joodse
geestesstroming waarin het jodendom zich van eigen specifieke plaats en functie
temidden van de volkeren rekenschap geeft’ (219). Deze joodse geestesstroming is
relevant voor een hedendaagse christelijke theologie: ‘een toegewijde aandacht voor
wat de joodse broeder in het heden beweegt en voor de bereidheid de eigen aard van
de joodse partner te onderkennen’ (5). De politieke kant van het Zionisme en de rol,
die het gespeeld heeft en speelt in de contemporaine geschiedenis, ligt buiten de
scopus van dit onderzoek, al geeft de auteur daar af en toe toch scherpe analyses van,
bijv. de observatie ‘dat het Zionisme als politieke beweging juist niet in de schoot
van de orthodoxe synagoge geboren werd, maar in de kring van degenen die ervan
waren vervreemd geraakt’ (114).
In het boek, dat op de 30e verjaardag van de staat Israël als proefschrift werd
verdedigd, verloopt de kennismaking met het moderne Zionisme langs twee wegen:
luisteren naar een aantal markante woordvoerders (7-108), te beginnen met Zwi
Hirsch Kalischer om via Moses Hess, Leon Pinsker, Achad Haam, Theodor Herzl,
Martin Buber e.a. te besluiten met Abraham Joshua Heschel. De andere benadering
is thematisch en beschrijft enkele grondlijnen (109-150) van het Zionisme (volk en
land; het sekuliere; partikulariteit en universaliteit). Met name de paragraaf ‘Zion en
Diaspora’ (126 vv) is zeer verhelderend. Daar maakt Gerssen ons duidelijk dat het
Zionisme - door sommigen nauwelijks onderscheiden van een ordinaire landhonger
- méér is dan een geografisch begrip: ‘Zion is groter dan Jeruzalem en zelfs groter
dan een stuk land in het Midden-Oosten... het is een diepe begeerte een eigen plaats
in de geschiedenis te mogen innemen met het oog op de toekomst der wereld’ (127).
Ook het onderscheid dat de auteur daar maakt tussen diaspora en exiel (129) is
belangrijk en verhelderend!
In het derde en laatste hoofdstuk gaat het om de vraag of en hoe in Kerk en theologie
op het verschijnsel van het Zionisme is gereageerd, welke overwegingen zijn
opgeroepen door de wending die zich in de laatste eeuw inzake de rol die het joodse
volk in de wereld speelt voltrokken heeft. Aan de hand van drie modellen uit de
calvinistische theologie (D. Chantepie de la Saussaye en J.H. Gunning Jr., de
Hervormde Handreiking uit 1970 en het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt)
wordt dit geconcretiseerd, waarbij Gerssen de problematiek zeer scherp weet te
beschrijven (de vooronderstellingen van een christelijke Israël-theologie; het joodse
‘neen’ op Jesus Christus als Messias). Eén van de conclusies van deze paragraaf is
de uitspraak: ‘De solidariteit met de strijd om het bestaansrecht van de staat Israël
als joodse staat temidden van de volkeren is in deze tijd de testcase voor de
beantwoording van de vraag of het om een abstractie gaat of om het levende
jodendom... van het antwoord op die vraag hangen de gerechtigheid en de vrede af’
(221).
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Ten aanzien van een zo moedige poging een onderhuids levend vraagstuk scherp te
formuleren verdient de auteur alle lof. Zo is in hem te prijzen, dat hij zeer duidelijk
en onomwonden stelt dat de christenen de dialoog met de joden niet moeten toespitsen
op de kwestie van Jesus als Messias, een punt dat niettemin al twee jaar de
gemoederen van veel christelijke theologen bezighoudt, getuige de heftige, soms al
te
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veel op de persoon gespeelde, artikelen in Ter Herdenking en Wending van de laatste
tijd. Dat Gerssen met geen woord rept over de houding van Rome (het Vaticaan heeft
de joodse staat nog steeds niet erkend, maar wil wel bemiddelen tussen Israël en de
PLO!) wekt bevreemding. Jammer is ook dat wanneer de auteur bepaalde aspecten
in het denken van de markante woordvoerders van het Zionisme onder kritiek stelt,
hij dat niet zélf formuleert, maar een of andere auteur die kritiek laat uitspreken.
Soms ook citeert Gerssen niet het oorspronkelijke werk van iemand, maar zoals dat
in de voetnoten bij derden voorkomt en ronduit vervelend is dat hij ten aanzien van
zijn onderwerp heel het gebied van de moderne hebreeuwse vakliteratuur op dit punt
terzijde moest laten.
In een tijd dat de dialoog tussen jodendom en christendom weer eens dreigt te
verzanden in een nietes-welles-spel over Jesus de Messias raakt dit proefschrift het
hart van beide gespreks-partners. Christenen zullen eens wat serieuzer moeten gaan
nadenken over het hout waaruit ze ooit werden gesneden!
Panc Beentjes
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Boekbespreking
Geschiedenis
Heribert Piontkowitz, Anfänge westdeutscher Aussenpolitik 1946-1949.
Das Deutsche Büro für Friedensfragen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1978, 289 pp., DM. 32,-.
Eind 1949 werd Duitsland voorgoed verdeeld in twee delen, de Duitse Democratische
Republiek en de Duitse Bondsrepubliek. Daarmee was een einde gekomen aan een
periode van tasten en zoeken ook in Duitsland zelf om een nieuwe identiteit te vinden
en om tevens een verdeling van de Duitse natie te verhinderen. Daarvan is niet zoveel
in huis gekomen omdat Duitsland getekend was door de problematiek van de Koude
Oorlog. Deze evolutie hadden de Akkoorden van Potsdam zeker niet bedoeld. Het
heeft er ogenschijnlijk wel de schijn van dat de Duitsers één en ander eerder passief
hebben ondergaan en de Grote Mogendheden hebben laten begaan voor wat betreft
de schepping, de organisatie en de juridische uitbouw van de twee Duitse staten.
Voorliggend boek, een proefschrift tot het bekomen van het doctoraat in de
geschiedenis aan de Filosofische Faculteit van Göttingen, wil de geschiedenis
beschrijven van een poging om te komen tot de oprichting van een instituut dat zich
zou bezighouden met de studie van de interne en externe problemen waarvoor
Duitsland zich na de oorlog geplaatst zag. We noemen bv. de studie van von Dircksen:
‘Die Bedeutung Schlesiens für die Ernährung und Rohstofflage Deutschlands’, die
in 1946 reeds ter beschikking werd gesteld van de geallieerde overheden.
Deze schuchtere pogingen om voor de Duitsers een aanknopingspunt te vinden
bij het internationaal politiek en economisch leven, liep uit op de stichting van een
aantal instituten en tenslotte op de oprichting van het ‘Deutsches Büro für
Friedensfragen’. Waaruit tenslotte het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken
zou ontstaan.
In feite heeft de auteur, uitgaande van een miniproject, de mogelijkheid gezien
een studie te maken over de inspanningen die Duitse politieke denkers geleverd
hebben om Duitsland een nieuw aanzien te geven op het internationaal vlak.
Als studie in problemen van internationale relaties zoals die organisatorisch
verankerd liggen en als bijdrage tot de studie van het hedendaagse Duitsland, is dit
boek zeker voor specialisten ter zake aan te bevelen.
A. Van Peteghem

Gedragswetenschap
Dieter Balkhausen, De derde industriële revolutie. Hoe de micro-elektronica
ons leven verandert, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
Amsterdam/Antwerpen, 1980, 228 pp., B.F. 490.
Dit werk is de Nederlandse vertaling van Dieter Balkhausens in 1978 gepubliceerde
‘Die dritte industrielle Revolution’ en het eerste in ons taalgebied dat de sociale en
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economische gevolgen van de toepassingen der micro-elektronica behandelt; meer
bepaald volgende vraag komt aan de orde: ‘Hoeveel mensen zullen in hun beroep
door de microprocessors en microcomputers worden vervangen? Inderdaad, bepaalde
wetenschappers vrezen dat een groot aantal arbeidsplaatsen tengevolge van de derde
industriële revolutie verdwijnen zal. Andere koesteren de (vage) hoop dat het tijdperk
van de automatisering de economische groei een nieuwe stimulans zal bezorgen, dat
alzo de mens bevrijd zal worden van monotone arbeid en over meer vrije tijd zal
kunnen beschikken. De schrijver van dit boek behoort duidelijk tot de laatste strekking,
die als basishypothese stelt dat de mens steeds de economische expansie zal blijven
nastreven. Volgens hem is het duidelijk dat de in West-Europa ingezette
‘kapitaalverdieping’ (het anders produceren van bestaande verbruiksgoederen) door
de consument uiteindelijk zal worden verworpen. Nieuwe afzetmarkten en nieuwe
kostprijsverlagingen - uiteraard alleen door de micro-elektronica te leveren - zijn
nodig wil de ondernemer overleven. Aan de managers komt de ‘pijnlijke’ beslissing
toe arbeiders te ontslaan, die vooral niet moeten pogen zich via hun georganiseerde
vakverenigingen hiertegen te verzetten. Aan het inkomen van de
ondernemers-innovators mag niet worden geraakt, het onderwijs moet volledig
technisch worden georganiseerd (p. 211: ‘Ere aan het humanistische onderwijs, maar
helaas ademt dat de geest van de tegenstanders van de techniek, en verliest het zich
in bijkomstigheden die kostbare tijd absorberen’) en de bewapeningswedloop - als
bron van technologische vooruitgang - moet worden gestimuleerd. Met bepaalde
stellingen van de auteur kunnen we ons akkoord verklaren: de overdreven
beklemtoning van de export door de industriestaten, de onaangepastheid van het
conjunctuurbeleid, de stagnatie van de binnenlandse afzetmarkt. Anderzijds menen
we dat hij de ernst van de problematiek onderschat. In zijn samenleving zouden
alleen de meest begaafden kansen krijgen; de anderen zouden over een massa vrije
tijd beschikken, en zich continu moeten laten herscholen (p. 205: ‘De dwang tot
levenslang leren’). Hoe dat alles tot stand komen kan zonder omschakeling van de
levensvisie op het economisch beleid (b.v. inzake inkomensherverdeling) wordt in
het boek niet behandeld. Vermelden we nog dat bepaalde passages in een loodzware
stijl werden geschreven, en dat meer dan de helft van de tekst gewijd is aan Jules
Verne-achtige onwetenschappelijke bespiegelingen over hoe de technologische
samenleving er in de toekomst uit zal zien (vakantiereizen in de ruimte,
driedimensionele televisie...) die mij persoonlijk echter geen zier interesseren, wanneer
ik meer wens te vernemen over de gevolgen van de technologische revolutie, over
het verlies aan arbeidsplaatsen van diegenen die zich deze toekomstluxe nooit zullen
kunnen permitteren.
E. Faucompret

Literatuurwetenschap
Umberto Eco, The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of
Texts, Indiana University Press, Bloomington, 1979, 273 pp., $21,90.
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Eco is een strateeg en een goochelaar. Dit betekent dat hij zich nooit echt bevindt
waar hij zegt te zijn! Zijn werk karakteriseert zich altijd door een soort van ‘vacuum’,
tussenzone. Voor een groot deel refereert hij (impliciet of expliciet) naar wat hij
reeds eerder geschreven heeft; voor een even groot deel kondigt hij (eveneens impliciet
of expliciet) een nieuw veld aan. Het geheel is altijd ontgoochelend, al zijn de
onderdelen (hoofdstukken, of paragrafen) vaak uiterst prikkelend. Kortom, Eco is ook al poogt hij vaak het omgekeerde te bewijzen - geen man van globale theorieën;
wel een af en toe geïnspireerd en inspirerende detail-kunstenaar. Ditmaal ook baseert
hij zich grotendeels op vorige werken (Opera Aperta, Theory of Semiotics), en doet
hij alsof hij vooral de theorieën van l'Opera Aperta aan het uitwerken is. Dit is zwak
en allerminst overtuigend (al kon l'Opera Aperta in de jaren zestig beschouwd worden
als een soort openbaring, de uitwerkingen ervan die Eco
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nu voorstelt lijken meer op een plichtmatig trouw aan eigen bevindingen!). Ook wat
hij aankondigt is niet zo erg enthoesiasmerend (pragmatiek en ‘possible worlds’
lijken hem te zullen bezighouden in de komende jaren), vooral dan door de manier
waarop Eco deze gebieden te lijf gaat: met een onmiskenbare flair, maar tevens ook
een methodologische improvisatie en terloopsheid, geregeld aan het slordige en
oppervlakkige grenzend. ‘Tussenin’ krijgt de lezer echt boeiende en verrassende
beschouwingen te lezen. Ditmaal vooral over ‘Superman’ en de ‘Mystères de Paris’.
Hierin weet Eco zijn semiotische kennis te integreren, en vermits hij ook in deze
opstellen geen definitieve voorstellen lijkt te willen doen, is de lezer ook gecharmeerd
door zoveel scherpzinnigheid en humoristisch inzicht. Het hangt trouwens van de
instelling van de lezer af (zijn ‘rol’?) of hij Eco bijzonder lichtvoetig of zwaarwegend
zal vinden. Ook, van zijn theoretische verwachtingen of hij de Italiaanse semioticus
au sérieux neemt of niet. Of zoals het bij mij is: nu eens wél, dan weer niet.
Eric de Kuyper

J. Habermas (Hrsg.), ‘Geistige Situation der Zeit’. 1. Band: Nation und
Republik. 2. Band: Politik und Kultur, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1979,
860 pp.
Naar aanleiding van het verschijnen van het duizendste deeltje uit deze prestigieuze
reeks veelkleurige Suhrkamp-boekjes kwamen de uitgevers op de idee aan een aantal
schrijvers en intellectuelen een opstel te schrijven, met als aanleiding Jaspers' Geistige
Situation der Zeit' (1931). Dit werd uiteindelijk een zeer losse en vage aanleiding,
en ook de diversiteit van aangeschreven persoonlijkheden kon niet anders dan de
opzet tot een kleurrijke en bonte bundeling te laten uitgroeien. J. Habermas, die het
geheel zo een beetje koördineerde, tracht er een lijn in te zien, en doet dat op zijn
gekende, naar mijn gevoelen al te zwaarwichtige wijze. Het is moeilijker om deze
rijke ‘tentoonstelling’ te bespreken dan te lezen: elke lezer zal naar interesseveld,
temperament of toeval er graag in grasduinen en er beslist iets boeiends in vinden.
Mij verraste het dat er geregeld zulke leuke dingen uitsprongen, zoals (mijn keuze)
de biografische herinneringen van Erika Runge aan haar vader en moeder, de
bedenkingen van M. Warnke over de ‘salonhoek’, en het grappig en intelligent lexikon
van de ‘menswetenschappen’ door K.M. Michel.
Eric de Kuyper

Ralph Ley e.a. (ed.), Perspectives and Personalities. Studies in Modern
German Literature. Honoring Claude Hill, C. Winter Universitätsverlag,
Heidelberg, 1978, 376 pp., DM. 140 gen./160 geb.
Een feestbundel met 27 bijdr., waarvan 2/3 in het Engels, 1/3 in het Duits. Op twee
na (H Koopmann, univ. Augsburg, en H. Wysling, Th. Mann-Archiv en univ. Zürich)
zijn ze van de hand van V.S.A.-germanisten. Ze werden aangeboden aan Claude
Hill, prof. aan de Rutgers Univ. n.a.v. diens afscheid. C. Hill, een in de jaren 30 naar
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de V.S.A. uitgeweken tegenstander van het Hitlerregime, is o.a. de auteur van een
monografie over Brecht (Twayne, 1975, Uni-Taschenbuch 1978).
De bundel vertoont het kenmerk van heel wat Festschrifte: de inhoud is zeer divers
en heterogeen. ‘Modern’ in de ondertitel betekent niet hedendaags, een min of meer
representatief beeld van de duitstalige lit. van de laatste 30 jaar wordt niet bereikt.
Het meest beantwoorden hieraan, naast twee bijdragen over auteurs (het Brechtiaans
karakter van Bölls ‘Die Waage der Baleks’ / Christa Wolfs ‘Nachdenken über Christa
T.’), drie overzichten van deelaspecten: H. Lederer overschouwt de levendige
theater-activiteit in de D.D.R.; M.L. Caputo-Mayr schetst de nieuwe ontwikkeling
in de traditie- en heimatgeoriënteerde Oostenrijkse romankunst met bijzondere
aandacht voor auteurs als Peter Rosei, Barbara Frischmuth, Franz Innerhofer en G.F.
Jonke; Peter Demetz analyseert het moeizame doordringen van de recente Duitse lit.
in de V.S.A.: in tegenstelling tot de zogenaamd
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gevestigde waarden die in de V.S.A. rond 1955 (Böll, Gaiser) en rond 1965 en later
(Andersch, Johnson, S. Lenz, maar vooral G. Grass) bredere bekendheid verwierven,
slaagt de jongere lichting op uitzondering van P. Handke, daar nagenoeg niet in;
geen M. Walser, W. Koeppen, Wellershoff, Heissenbüttel, Schnurre e.a. De meeste
bijdragen echter behandelen afzonderlijke auteurs of werken die men reeds klassiek
kan noemen: naast Wedekind, Tucholsky en G. Hauptmann (2 bijdr.) krijgen Kafka
(4) en vooral Brecht (6) en Th. Mann (7) de hoofdaandacht. Onder deze laatsten
vermelden we een vergelijkende studie over ‘Der Zauberberg’ en ‘Das
Glasperlenspiel’: over Hesse, die tot voor een tiental jaar in de V.S.A. nog zowat de
status van guru genoot, van wie meer dan 40 uitgaven op de markt waren, verder
niets in dit Festschrift. Het is een symptoom: Hesse is ‘gesunkenes Kulturgut’
geworden, omgeven door stilte.
A. De Loecker

Susan Morgan, In the meantime: Character and Perception in Jane Austen's
Fiction, University of Chicago Press, Chicago/London, 1980, 219 pp.,
£9,90.
Deze studie vertrekt van de thesis dat Jane Austen in elk van haar romans tracht te
ontleden hoe de hoofdfiguren zichzelf en de realiteit buiten zichzelf waarnemen. In
tegenstelling tot de traditionele opvatting, die ervan uitgaat dat Jane Austen met
ironische pen een wereld ontleedt waarin waarden en waarheid vaste gegevens zijn,
tracht Susan Morgan aan te tonen dat Jane Austen, door haar hoofdfiguren heen, de
perceptie van de werkelijkheid voorstelt als tijdsgebonden, veranderlijk en creatief.
Haar romans zijn dan ofwel ‘novels of crisis’, met een centraal moment van er-kenning
van de zelfverblinding, ofwel ‘novels of passage’, waarin het proces van de steeds
wisselende perceptie van de realiteit door het ik in al zijn details geanaliseerd wordt.
Susan Morgan ziet Jane Austen dan ook allerminst als een conservatieve moraliste,
maar wel als een auteur van wie de denkwereld sterk verwant is met die van de grote
romantische Engelse dichters. Ze heeft ongetwijfeld gelijk als ze weigert Jane Austen
door de literatuurstudie te laten opsluiten in het beperkte rurale wereldje van het
manor-house, maar in haar reactie maakt ze voor mijn smaak van Jane Austen toch
teveel een filosofisch auteur met diepe epistemologische bekommernissen.
Guido Kums

Literatuur
Paul de Wispelaere, Tussen tuin en wereld, Elsevier Manteau,
Brussel/Amsterdam, 1979, 219 pp., BF. 295.
In deze knap geschreven, sterk autobiografische roman onderneemt de auteur, die
van zichzelf zegt te behoren tot de wetende, aangerande, geraakte generatie, een
poging om het beeld van zijn jeugd en zijn voorbije leven scherp te stellen. Als
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metafoor gebruikt hij daarvoor de tuin, waarin de jongen zich Robinson Crusoe
gewaand heeft, en die plaats heeft moeten maken voor de wereld van de harlekijns
waar alle volwassenen, ook hijzelf merkt S. vol zelf-ironie op, hun kleine of grote
hansworstenrol vervullen. Na een Jef Geeraerts in ‘Het teken van de hond’, Ivo
Michiels in ‘Een tuin tussen hond en wolf’, en J.E. Daele in ‘Je onbekende vader’
voelt ook De Wispelaere zich gedwongen om de mensen van de oorlogsgeneratie,
i.h.b. zijn ouders, te portretteren. Ook een andere trend in de romanliteratuur van de
laatste tien jaar vinden we in dit boek weer: het luidop denken over de functie van
het schrijven waarbij de lezer op de hoogte wordt gebracht van de vorderingen in
het schrijven van het boek dat hij aan het lezen is, van de wisselende schrijfsituatie
en het gekozen teksttype.
Behalve een reconstructie van de voorbije jeugd is deze roman ook een reflectie
op en een her-beleving van de voorbije liefdes. Tenslotte balt de auteur een machteloze
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vuist tegen zijn wereld die onder het mom van Vooruitgang en Toekomst tuinen
betonneert en de mens voor geen enkele vernieling doet terugschrikken. De Wispelaere
(o 1928) roept in dit boek het verleden op van zijn generatie en die van zijn ouders.
Hij poogt althans met woorden te laten bestaan wat er niet (meer) is en wat hij anders
zou willen.
J. Gerits

Rolf Hochhuth, Een liefde in Duitsland, Elsevier Manteau,
Amsterdam/Brussel, 247 pp., BF. 295.
De Duitse auteur Rolf Hochhuth, die met zijn toneelstuk Der Stellvertreter (1963)
ophef maakte, publiceerde in 1978 Eine Liebe in Deutschland, dat thans vertaald
werd. Het boek is een mengeling van teksten: documentaire en reportage-achtige
gedeelten wisselen af met geromanceerd voorgestelde feiten en historische
beschouwingen. De thesis van het boek kan worden samengevat in het door S.
aangehaalde citaat van Nietzsche: De waanzin is bij individuen uitzondering, maar
bij groepen, partijen, volkeren en tijden de regel. Aan die waanzin moest het nazisme
met zijn racistische theorieën heel snel bezwijken. Hochhuth maakt die stelling
concreet door de beschrijving van het lot van een gewone Duitse vrouw in een gewoon
Duits stadje dicht bij de Zwitserse grens. Haar man neemt als piloot deel aan de strijd
om Engeland. In haar kruidenierswinkel komt een Poolse krijgsgevangene na zijn
eigen verplichte arbeid 's avonds het zware werk doen. En dan gebeurt het vergrijp:
GV, geslachtsverkeer van een Duitse met een Pool, een Untermensch. Voor de Pool
betekent het de strop die hem door een medegevangene om de hals gelegd moet
worden en voor de Duitse twee jaar concentratiekamp (waarvoor ze na de oorlog
nooit schadevergoeding zal krijgen).
Dit verslag van een liefde in Duitsland anno 1940 wordt gefragmenteerd verteld
en onderbroken door historische maar ook actuele beschouwingen over schuld en
moraal. In dit boek wordt niet alleen het fascisme van de nazi-bonzen maar ook dat
van de doorsnee burger gedemonstreerd en dat was niet uitsluitend veroorzaakt door
de geraffineerde propaganda, aldus de auteur.
J. Gerits

Kritisch Akkoord 1979. Elsevier Manteau, Brussel/Amsterdam, 1979,
158pp., BF. 395.
Kritisch Akkoord 1979 brengt geen artikelen rond eenzelfde thema zoals in de voorbije
twee jaren, maar biedt dertien bijdragen aan over uiteenlopende onderwerpen. De
inzet wordt gevormd door W.F. Hermans' rede uitgesproken bij zijn aanvaarding van
de Prijs der Nederlandse Letteren (1977) waarin hij zich o.m. fel kant tegen de
voorgenomen spellingveranderingen. Herman de Coninck geeft in ‘Over nieuw
realisme en oude romantiek’ zijn boeiende, ik-betrokken visie op het nieuwrealisme,
terwijl Dina van Berlaer-Hellemans meer afstand neemt en een kritisch geluid laat
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horen m.b.t. hetzelfde nieuwrealisme. Wies Rosenschoon ontleedt de belangrijke
thema's ‘boom’ en ‘wind’ in de antropomorfe natuurpoëzie van Chris J. Van Geel.
Vol piëteit schrijft Prosper de Smet over Richard Minne, die hij de laatste twintig
jaar van diens leven van nabij gekend heeft toen de gelauwerde dichter geen vers
meer op papier kreeg. Johan Soenen verklaart waarom de poëzie van Karel van de
Woestijne in Duitse vertalingen soms heel opvallend bijgestuurd is in de richting
van het traditionele Vlaamse imago in het buitenland: zinnelijkheid gepaard aan
mystieke aanleg.
J.J. Peereboom beschrijft in kroniekvorm de indruk die de kisten vullende journaals
van Boswell (18de E. auteur van de beroemde biografie Life of Johnson) op hem
gemaakt hebben. Vervaging van de grens tussen journalistiek en literatuur met als
resultaat de ontmonopolisering van de kunst, tot die conclusie komt A.L. Constandse
in zijn essay ‘Journalistiek en literatuur’.
Verder worden nog twee romans besproken: Mevrouw Bentinck van Hella Haasse
door Maria de Groot en Een tuin tussen hond en wolf van Ivo Michiels door J.J.
Wesselo. P. de Wispelaere plaatst kanttekeningen bij
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enkele opvattingen en publikaties over literaire theorie en kritiek in Nederland, vnl.
uit het begin van de jaren 70. Een brief van D. Robberechts, bestemd voor een
Amerikaans tijdschrift, over de situatie van het schrijven in Vlaanderen, besluit de
keuze die de samenstellers van Kritisch Akkoord 1979 maakten uit de essays
verschenen in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften in 1978.
J. Gerits

Ward Ruyslinck, Alle verhalen, Elsevier Manteau, Brussel/Amsterdam,
1979, geïll., 259 pp., BF. 445.
Bij de vijftigste verjaardag van de auteur (17.6.79) heeft de uitgeverij Manteau alle
verhalen uitgegeven die tot nog toe bij haar gepubliceerd zijn in verhalenbundels of
als afgerond verhaal in een roman. Zo is b.v. ‘De bomtrechter’, in '70 gepubliceerd
in Gaan waar de woorden gaan, er niet bij. Het zijn er juist 20 en ze vormen een
staalkaart van de thema's en motieven die Ruyslincks oeuvre kenmerken: afrekening
met de godsdienst van zijn jeugd (De slakken, Dicht bij het water, De heilige
vingerkootjes, De Grote Buurman), satire en hekeling van de samenleving (Twaalf
miljoen gaatjes. Het Onderhoud, De receptie, Saneren), de (on)zin van het menselijk
lijden (De Stemmer), angst voor de agressie gepleegd door medemens en maatschappij
(De pogrom, De oeroude vijver, De sneeuwbui), meewarigheid om de menselijke
zwakheid en hulpeloosheid (Mère terrible. Een man die Samson heet), soms
verontwaardiging daarover (De petitie), verleiding en misleiding van naïeven (Het
kasteel van WW, het koekoeksmeisje), kwellende zinnelijkheid (De overspeligen in
het koningsgraf), sterke zin voor rituele en symbolische handelingen (Het meisje dat
de vrede opat, De barstenmaker).
De verhalen zijn geïllustreerd met tekeningen van Jan Vanriet. Die grafische
vertaling van de lectuur van Ruyslincks verhalen door de tekenaar geven een bepaalde
interpretatie weer waarmee ik het in sommige gevallen oneens ben. De tekeningen
lijken mij dan te gechargeerd m.b.t. de inhoud en sfeer van het verhaal.
J. Gerits

Hans Joachim Schädlich, Versuchte Nähe, Reinbek, Rowohlt, 1977, 217
pp., DM 22,-.
Deze verhalen en prozaschetsen werden geschreven in de DDR en verschenen in het
Westen kort vóór Schädlich (o1935) zijn land verliet. Ze werden meteen een literaire
sensatie. De behandelde stof (het leven in de DDR) zit daar zeker voor iets tussen,
maar het boek heeft méér kwaliteiten. Brecht besefte al dat een fotografisch realisme
te kort schiet, omdat het de werkelijkheid simplifieert. Schädlich weet de alledaagse
realiteit zo te vervreemden dat je haar opnieuw begint waar te nemen. Precies t.o.v.
een staat die mensen en dingen een vaste plaats toewijst, is dat geen geringe prestatie.
Steeds nieuwe vertel- en stijlmiddelen, veranderingen in de zinsbouw en transposities
in de tijd scherpen de blik voor getuigenissen van onmacht en machtsmisbruik, voor
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mensen in het net van maatschappelijke verhoudingen. Schädlich is een meester van
het indirecte schrijven. Hij legt de vinger in stilte op de wonde en toont de reacties
van mensen in een systeem dat er in naam van een abstract humaniteitsideaal niet
voor terugschrikt mensen te fnuiken.
Erik De Smedt

Viktor Žmegač (Hrsg.), Das grosse deutsche Erzählbuch, Königstein/Ts.,
Athenäum, 1979, 750 pp., DM. 36,-.
Literaire bloemlezingen bieden meestal weinig verrassingen. Ze repeteren een aantal
gecanoniseerde teksten en zijn dikwijls meer een plichtpleging tegenover de
literatuurgeschiedenis dan een leesboek voor mensen van nu. Žmegač heeft de moed
gehad met deze traditie te breken. Van de bekende auteurs heeft hij minder bekende
verhalen opgenomen, die werden aangevuld met teksten van vergeten schrijvers. Het
resultaat is een heel boeiende verzameling teksten, 88 in totaal, chronologisch gerang-
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schikt van Schiller tot Heissenbüttel. De 20e-eeuwse en hedendaagse literatuur krijgen
bijzondere aandacht, Exilliteratur en schrijvers van buiten de BRD worden niet
verwaarloosd. Als ‘gewone’ lezer kan je hier b.v. de moderniteit van L. Tieck
ontdekken, voor de specialist is er stof tot nadenken. De gelijktijdigheid van het
ongelijktijdige (en vice versa) die hier duidelijk wordt, is een uitdaging voor de
literatuurgeschiedschrijving, ook wat waardeoordelen betreft. Vermelding verdient
nog dat het boek op een bijna ouderwets degelijke manier is uitgegeven. Je moet dan
maar op de koop toe nemen dat - door de stijfkoppigheid van een paar grote
uitgeverijen - enkele belangrijke auteurs als Th. Mann en Kafka niet in deze
bloemlezing zijn vertegenwoordigd.
Erik De Smedt

J. Auboyer e.a., Asien, Handbuch der Formen- und Stilkunde, Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1980, 607 pp., DM. 69,-.
Kunst is taal. Wie een cultuur in haar artistieke vormgeving wil begrijpen, moet eerst
de taal leren. De Westerse kunst is ons wel bekend geraakt door de school
(misschien?) en door ons leefmilieu. Komen we nu met het Verre Oosten in aanraking,
dan is zijn beeld-taal een gesloten boek, tenzij... Hieraan wil dit boek verhelpen. Het
is een soort grammatica van de taal - boeddhistische vormentaal in de architectuur,
de sculptuur en de ceramiek. Zestien landen worden achtereenvolgens chronologisch
voorgesteld, zodat de vormen identificeerbaar worden en een vergelijkende iconografie
van de onderscheiden landen mogelijk wordt. In een woord, oriëntatie in de
beeldentaal. Identificatie is echter uitgesloten omdat nergens wordt ingegaan op de
spirituele betekenis van vormen, gebaren en houdingen. Jammer, want dit boek zou
er nog bruikbaarder door geworden zijn.
J.F. Du Bois
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Kunst
Salvador Dali, La vie secrète de Salvador Dali, Gallimard, Paris, 1979, 409
pp.
Een reeds eerder verschenen biografie van Dali (La Table Ronde, 1952) door de
kunstenaar zelf. Een gek verhaal waarin feiten vermengd worden met candide en
fantasierijke dromen. Alles geschreven in een surrealistische sfeer vol sadisme,
erotiek en nonsens. Een prettig boekje dat je niet teveel au sérieux moet nemen
evenmin als het plastisch oeuvre van Dali. Bepaalde bladzijden werden gewijd aan
het ontstaan en de symboliek van enkele werken. Ze leren je Dali's schilderkunst
beter lezen. Maar of het daardoor geloofwaardiger wordt, is een andere vraag.
J.F. Du Bois

Jörg Krichbaum & Rein A. Zondergeld, Künstlerinnen von der Antike bis
zur Gegenwart, DuMont Buchverlag, Köln, 1979, 345 pp., 103 w./zw. en
27 kl. ill., DM. 16,80.
Een leuk boek waarin de meeste kunstenaars-vrouwen (schilders, beeldhouwers,
fotografen en filmactrices) worden vermeld. De inleiding is bepaald boeiend. Vooral
omdat afgerekend wordt met de ‘feministische’ stelling dat vrouwenkunstenaars in
de mannenmaatschappij worden doodgezwegen. Vooreerst wijzen de auteurs erop
dat de geslachtelijke maatstaf geen doorslag geeft bij de beoordeling van een
kunstwerk. Alleen de intrinsieke waarde ervan kan worden ingeroepen. Verder tonen
ze in een gefouilleerd historisch overzicht dat van Plinius af over de Renaissance tot
op heden heel wat proza aan vrouwen-kunstenaars werd gewijd. Blijkt toch dat alle
gelijkheid ten spijt zij geen vrouwen kunnen aanduiden die da Vinci, Michelangelo
of Titiaan naar de kroon kunnen steken. Hier is een sociologisch gegeven dat nader
onderzocht dient te worden.
J.F. Du Bois

Klaus Fischer, Erotik und Askese in Kult und Kunst der Inder, DuMont
Buchverlag, Köln, 1979, 292 pp., 124 w./zw. en 20 kl. ill., DM. 12,80.
De voorstelling van parende geliefden is een veel voorkomend motief in de Indische
sculptuur en miniaturenkunst. De auteur geeft een verklaring van deze iconografie
door een onderzoek in te stellen naar de historische achtergronden en naar de tover
van de oudoosterse vruchtbaarheidscultussen. Hij wijst terecht op het samengaan
van eros en ascese, het samenvallen van liefde en ontzegging. Ook de literaire traditie
wordt in zijn essay verwerkt. Dit boek is meteen een herontdekken van de geestelijke
dimensie waarin de mens de erotiek kan beleven om zo tot volle ontplooiing te komen.
J.F. Du Bois
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S. Giedion, Espace, Temps, Architecture, 1. L'héritage architectural (244
pp.), 2. Vers l'industrialisation (260 pp.), 3. Le nouvel urbanisme (244 pp.),
Denoël/Gonthier, Paris, 1978.
Dit standaardwerk van S. Giedion is in de ganse wereld bekend; een nieuwe uitgave
in pocketformaat is derhalve welkom. De auteur behandelt in grote lijnen de vorming
en de bloei van de architectuur in de 20e eeuw. Boeiend, verrijkend maar teveel
vanuit een a priori geschreven. Giedion is een klassieke geest. Voor hem gelden de
principes van het Bauhaus als norm voor de architectuur. Zijn overwegingen over
de ruimtelijke relaties in de bouwkunst heeft hij verhelderend geschreven. Maar het
conceptuele overwicht in zijn benaderingen maken het hem moeilijk een meer
subjectieve, fantasierijke architectuur zoals die van Gaudi b.v., in zijn betoog te
integreren. Dit boek blijft een basiswerk, maar dient kritisch gelezen te worden.
J.F. Du Bois
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Elie Kedourie e.a., De Joodse wereld, geschiedenis en cultuur van het Joodse
volk, Mercatorfonds, Antwerpen, 1979, 328 pp., 222 zw./w. en 106 kl. ill.,
BF. 1.950.
Een merkwaardig-boeiende inleiding tot het denken, de cultuur, de geschiedenis en
de godsdienst van het Joodse volk. Belangrijk ook omdat in de laatste decennia de
confrontatie tussen jodendom en christendom geëvolueerd is: er zijn immers
(schuchtere) toenaderingspogingen opgezet en langs gespreksgroepen om ook
positieve stappen gezet naar meer wederzijds begrip. Het kan dan ook verwondering
wekken dat in dit boek geen melding wordt gemaakt (behalve i.v.m. de middeleeuwse
jodenvervolging) van het christendom dat toch diep in het jodendom geworteld zit.
Dit ‘zwijgen over’ vind ik betreurenswaardig, vooral omdat het de historische
werkelijkheid vertekend. Toch zal bij de lectuur voor velen de Joodse geesteswereld
en sensibiliteit begrijpelijker worden.
J.F. Du Bois

Floris M. Neusüss, Fotografie als Kunst, Kunst als Fotografie, DuMont
Buchverlag, Köln, 1979, 349 pp., DM 22,80.
De kunstfotografie kan haar adelbrieven tonen. Maar inmiddels heeft deze kunsttak
een eigen ontwikkeling gekend. Voor de conceptualisten en aanverwanten (land art,
body art, performances e.d.m.) is de fotografie het geëigend middel geworden om
de vluchtige gebeurtenissen van dit kunstgebeuren vast te leggen. Die kunst wordt
derhalve afhankelijk van de fotografie. Geen ander middel om het gebeuren vast te
leggen. Zo werden nieuwe mogelijkheden voor de fotografie ontdekt. Zij is niet
langer meer weergave van de uiterlijke werkelijkheid maar uitdrukking van innerlijke
bewogenheid en gevoelsprocessen. Neusüss onderzoekt in een reeks opstellen de
vele implicaties van deze evolutie. Hij stoffeert zijn betogen met een rijke variatie
aan illustraties en met talrijke verklaringen en verduidelijkingen door de kunstenaars
zelf. De trend naar
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een totaal onafhankelijk bestaan van kunst als fotografie is meteen aangegeven ook
al blijft ze nog onrijp. De commentaren bij de foto's bewijzen dat de beelden zelf
nog geen volledige zeggingskracht hebben veroverd. Ze missen nog een geëigende
taal en een geldende symboliek. Een rijk gedocumenteerd boek.
J.F. Du Bois

Terisio Pignatti, Giorgione, Werk und Wirkung, Electa/Klett-Cotta,
Stuttgart, 1979, 366 pp., overvloedige zw./w. en kl. ill., DM. 168,-.
Een volledige, wetenschappelijk verantwoorde catalogus van Giorgiones oeuvre. De
auteur beschrijft het leven van de kunstenaar (o 1477/78-† 1510) en situeert zijn werk
tussen de reeds heldere maar afstandelijke kunst van Bellini en de hoogbloei van de
Venetiaanse schilderkunst (vooral Titiaan). G. is niet zozeer een overgangsfiguur
dan wel een geniale schilder die door eigen inbreng in het koloriet en in de vaak
mysterieuze voorstelling, de kunst van zijn tijd heeft gerevolutioneerd. Pignatti
onderkent 31 werken die als authentiek worden beschouwd. Nadien volgt nog de
lijst van toegeschreven schilderijen en van kopieën of gravures naar werken. Ter
vergelijking worden ook werken van andere schilders die G. hebben geïnspireerd of
die door hem werden beïnvloed afgebeeld. Een fundamentele studie waar
geïnteresseerden niet buiten kunnen.
J.F. Du Bois

Susan Sontag, Over fotografie, Bruna en Zn, Utrecht/Antwerpen, 1979,
160 pp.
De opstellen van S. die eerst in The New York Review of Books verschenen, werden
onder één titel verzameld. Het boek stond in de States een tijd lang op de
bestsellerslijst. Terecht en ten onrechte. De auteur benadert de fotografie vanuit heel
verscheidene ‘invalshoeken’: fotografie als sociologisch fenomeen, fotografie en
kunst, historische flitsen e.d.m. De betogen zitten vol pertinente opmerkingen en
scherpe analyses. Doorgaans worden de dingen in een verwarde gedachtengang
bedolven. Met heel veel genoegen heb ik het opstel gelezen over de grote Amerikaanse
fotografe Diane Arbus. In het oproepen van een eigen geestelijke wereld is Sontag
wel op haar best.
J.F. Du Bois

Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of Muslim World, Dawson
Publishing, Folkestone (Kent), 1979, 216 pp., zw./w. en kl. ill., £15,-.
Moslem-kalligrafie is een kunstvorm die voor Westerlingen onleesbaar blijft. Omdat
wij het Arabisch alfabet niet kennen, vooral omdat we de geestelijk-mystieke dimensie
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van het koranwoord ignoreren. Zoals een icoon is het schrift naar inhoud en formele
harmonie een manifestatie van het onaanraakbare en eeuwige sacrum. De cultus van
het ‘boek’ staat voor de moslem voor de aanwezigheid van het goddelijke in de
boodschap van het woord. Kalligrafie is derhalve meer cultus dan kunst. Vandaar
dat van de scribe een morele waardigheid wordt verwacht wil hij in het schrijven
uitmunten. De stilering van de letters is meteen een daad van godsverering. Nu kan
men hierin wel bepaalde stijlen onderscheiden: daarvoor is dit boek met zijn pregnante
inleiding, zijn prachtige en talrijke kleurplaten en zijn commentaren een handige
gids. Maar door de nadruk te leggen op de mystieke dimensie van het moslemschrift
wordt de lezer beter in contact gebracht met de geestelijke wereld van de islam.
J.F. Du Bois
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Theater
Karl W. Bauer, Emanzipatorisches Kindertheater.
Entstehungszusammenhang, Zielsetzungen, dramaturgische Modelle, W.
Fink, München, 1980, 175 pp., DM. 19,80.
Op de achtergrond van APO-1968, het onbehagen met het sprookjestheater, de
ondervraging van pedagogische patronen, is ook het kindertheater sterk geëvolueerd.
Als grondmodel fungeert in deze al bij al vluchtige kroniek het Berlijnse
GRIPS-theater waarvan het ontstaan, de model-dramaturgie, de thema's, de scenarii
en de receptie op een rijtje geplaatst worden. Daarnaast zijn ook anders intenties
opgedoken zoals het meespeeltheater (bv de Rote Grütze, Berlijn) en het clownsspel.
Al kan S. zijn partijdigheid niet onderdrukken, het resultaat, de wat dogmatische
precepten incluis, blijft toch grotendeels een verkenning van een trend.
C. Tindemans.

Philip Edwards, Treshold of a Nation. A study in English and Irish Drama,
Cambridge UP, Cambridge, 1979, 264 pp., £12,50.
S.'s op zijn zachtst eigenzinnige stelling in deze erudiete en sterk geargumenteerde
studie berust op de overeenkomst tussen de behoefte en de praktijk van het drama
in Shakespeares tijd en in Yeats' tijd, tussen het Engeland van Elizabeth I en het
Ierland van omstreeks deze eeuwwisseling. Beide periodes vormen het begin van
een nieuwe tijd voor hun natie en beide volgden zowel als vormden ze de ideeën van
die maatschappij. S. bepleit deze visie door omstandig de rolopvatting na te gaan
van de dramatische auteurs m.b.t. de monarchie, als wetgevers van deze wereld, als
centrumbepalers van het politieke leven (met Lyly en B. Jonson bv als modellen).
De idee van de monarchie zelf reikt van sceptische afbeelding (bij Marlowe bv) tot
een soort parallelontwerp in de dramatische wereld waarin geschiedenis op de scène
wordt gemaakt die vrij sterk afwijkt van wat zich op hetzelfde ogenblik in de
samenleving laat waarnemen. Als Yeats optreedt, dan is zijn functie-invulling ook
duidelijk afgestemd op het einde, het beëindigen van een historisch tijdperk (politiek)
terwijl zijn dramatische bijdrage, meer nog zijn beïnvloeding van de aanstaande
dramatische explosie in Ierland theaterhistorisch het Ierse renouveau
vertegenwoordigt. Een stevig argument is de zelfprojectie van de auteur als auto-noom
duider van de actualiteit, de tijd en de gemeenschap wat logisch de botsing met de
concrete machthebbers impliceert. Dat deze auteurshouding S. de analogie (zo niet
sterker) ingeeft met de Hervorming als fenomeen, levert hem beslist aardige
interpretaties op maar lijkt toch binnen een ruimere historische structuuropvatting
aanvechtbaar.
C. Tindemans
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Dorothy M. Farr, John Ford and the Caroline Theatre, Macmillan, London,
1979, 184 pp., £10,-.
J. Ford (1586-?), dramatisch auteur van de niet helemaal eerste rang (gespeeld wordt
vandaag nog wel eens 'Tis Pity She's a Whore), filologisch bepaald niet verwaarloosd,
benadert S. vanuit een nog steeds ononderzochte hoek: het theater zelf. Daarom
behandelt S. niet andermaal de ook in zijn tijd verrassende thematiek (bv
incest-motief), evenmin de beslist onderschatte lyrische techniek in een dramatische
situatie, maar de strategie van het drama bestemd voor de planken. Zij toont aan dat
Ford nogal wat bejaard dramatisch erfgoed opgenomen heeft omdat de theaters
waarvoor hij pre-texten ontwierp (Blackfriars en The Phoenix) precies die technische
uitrusting en architecturale schikking bezaten; tegelijk drijft hij bepaalde conventies
ad absurdum en dwingt zo althans een deel van het publiek tot het accepteren van
nieuwe vormen (bv de psychologisering van de personages) zowel in het drama als
in het theater. Daardoor promoveert Ford tot bewust bouwer aan een nieuwe code
en komt hij terecht in het centrum van de post-Shakespeariaanse ontwikkeling, niet
langer enkel een al te volgzaam non-individu.
C. Tindemans.

Richard Fawkes, Dion Boucicault. A Biography, Quartet Books, London,
1979, 274 pp., £10,95.
Was de Ier D. Boucicault (1820-90) de grootste dramatische auteur van het
Victoriaanse
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tijdperk? In een periode waarin technische bluf, stereotiepe acteerkunst en
avontuurlijke thematiek gewild werden, heeft hij zich onderscheiden met kenmerken
die hem hebben overleefd. Als mens was hij labiel, als vakman creatief, als tijdgenoot
mercantiel; zijn erfenis is dubieus maar reëel. S. gooit theater- en
persoonsgeschiedenis nogal onevenwichtig door elkaar maar hij schrijft wel een goed
ouderwets levensbericht. En hij onderstreept terecht Boucicaults inspanningen voor
het auteursrecht, de scenografie, het idiolect van het personage, naast de pyrotechnie,
de adaptatie, de enscenering en ook het profijtbeginsel. Ook de identiteit van het
Ierse karakter krijgt bij hem voor het eerst andere dan lachwekkende intenties. Veel
interpretatie brengt S. niet in en precies waarom o.m. Shaw en O'Casey zo hoog met
hem op hebben gehad, blijft onduidelijk.
C. Tindemans

Peter Fitzpatrick, After ‘The Doll’. Australian Drama since 1955, Edward
Arnold, London, 1979, 200 pp., £10,95.
De titel ‘Doll’ is de dramatische tekst van Ray Lawler, The Summer of the Seventeenth
Doll (1955) die een auteur uit het niets te voorschijn haalde en die zowat overal ter
wereld een wat bevreemdend, gezien de rauw-naturalistische textuur, succes behaalde.
In Australië zelf, en wie weet daar wat over?, bleek deze triomf een spoorslag om
de minimale activiteit binnen de dramaturgie en het theater op te voeren. En deze
produktiehausse vormt S.'s thema. De room is er thans af en het Australische drama
is terug waar het destijds was, op enkele teksten na (bv van A. Seymour) die het heel
even te Londen tot een creatie brachten. S. tracht niet een boven de tijd verheven
esthetische waardeschaal te hanteren maar uit te maken in welke mate deze follow-up
schatplichtig is gebleven aan het historische model dan wel eigen wegen is uitgegaan.
Deze socioculturele analyse is erg boeiend vooral toch omdat deze context mij althans
vreemd is gebleven. De verdienste bestaat dan ook uit de introductie van een aantal
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auteurs (onder de recente bv A. Buzo, D. Williamson, J. Hibberd, D. Hewett) die
inventieve dramaturgen op betere ideeën kunnen brengen dan het naspelen van elders
uitgeteste successen.
C. Tindemans

John Gielgud, An Actor and His Time, Sidgwick & Jackson, London, 1979,
253 pp., £8,95.
12 kleurfoto's en 111 zwartwit bestemmen deze publikatie tot een levensalbum van
een theaterkunstenaar, niet verrassend bij dit resultaat van een BBC-(radio)-project.
Heeft J. Gielgud (o 1904) nog iets meer te bieden dan (niet zonder meer boeiende)
plaatjes? De beheerste ik-toon van een afstandelijk man die zijn loopbaan bij
mondjesmaat in zuinige brokjes serveert, nergens dikdoenerig zichzelf naar voren
schuift, voorbeeldig-taaleconomisch de etappes afpaalt en veel profielen inruimt
voor medespelers en tijdgenoten. Bij het formuleren van persoonsprofielen over
medekunstenaars is hij voortreffelijk; wat - behalve uit de reeks rollen en regies die
hij vervuld heeft - zijn eigen signatuur ingehouden heeft, acht hij niet zijn plicht, op
een aantal technische commentaren na en ook enkele standpunten m.b.t. beroemde
dramateksten. Zo is het toch geen monografie die hem de terechte plaats in het Britse
pantheon toewijst; tenslotte leeft hij nog en de definitieve evaluatie kan later een
beroep doen op vele exacte gegevens die S. hier zelf reeds in een context ingebracht
heeft.
C. Tindemans

Alfons Höger, Frank Wedekind. Der Konstruktivismus als schöpferische
Methode, Scriptor, Köningstein, 1979, 185 pp., DM. 36,-.
Wat oorspronkelijk enkel een aspect in een monografie van Wedekind wou zijn,
bleek argumentatief zo uit te dijen dat het thans zelfstandig is gemaakt. Het resultaat
is inderdaad ophefmakend. Waar immers doorgaans wordt volgehouden dat
Wedekinds eigen standplaats als dramatisch auteur gevonden moet worden in zijn
kritische afwijzing van de hem omringende tijdsgeest, vooral maatschappelijk
geïnterpreteerd, stelt S. dat Wedekind juist volop aansluiting heeft gevonden bij wat
zich bij Hartmann en Freud in Wedekinds vormingsjaren als eigentijdse opvattingen
naar voren waagde. Het gaat minder om het opdoeken van het vertrouwde dan om
het inhalen van het nog niet bekende; de afbeelding resp. nabootsing van het bestaande
komt niet in aanmerking maar de dramatische kunst zal zich richten op het construeren
van wat er als metafysische dimensie achter de waarneembare werkelijkheid schuil
gaat. Deze plicht tot het ontwerpen van inzicht in de existentie zal de methode van
het constructivisme inhouden; S. demonstreert de geldigheid van deze thesis
overtuigend aan de hand van een microanalyse van Der Marquis von Keith en gaat
op zijn elan door met het aanwijzen van overeenkomsten resp. aansluitingselementen
bij C. Sternhem en B. Brecht.
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C. Tindemans

Hugo von Hofmannsthal, Komödien, S. Fischer, Frankfurt, 21979, 515 pp.,
DM. 25,-.
Dat H. von Hofmannsthal ooit radicale ideeën heeft vertegenwoordigd binnen drama
en theater toen de scheidingslijn van realisme en expressionisme nog niet zo duidelijk
te formuleren viel, is historisch niet omver te praten. Wat is echter zijn dramatische
en theatrale waarde vandaag? Ik ben bang dat het cursorische lectuur is geworden,
vergelend in daden van reverentie, morsdood om er theatraal mee om te gaan, niet
eens meer nostalgisch als je de dramatische functie tracht te bepalen. Nostalgie in
neo-renaissancistische libido is niet eens het ergste; de wereldvreemdheid van de
motieven tot leven bij deze personages is meer doorslaggevend. Taalschoonheid als
zelfstandige categorie heeft uitgediend binnen dit medium; existentiële zuchten
kunnen niet langer overtuigend uitgebracht binnen dit niet enkel fictionele maar
vooral artificiële wereldje. Bonmots doen het beter maar ze ruiken toch te sterk naar
de inventieve
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auteur en te weinig naar het personage en wat daaronder schuil gaat. Niet treuren
dus; in het mausoleum van de dramatische kunst blijft hij een vaste waarde. Het
theater nu weet er geen blijf meer mee.
C. Tindemans

Hugh Hunt, The Abbey. Ireland's National Theatre 1904-1979, Gill and
Macmillan, Dublin, 1979, 306 pp., hb, £9,-.
The Abbey te Dublin, een begrip als nationaal theater dat de waarde van een lokaal
gebeuren ver te boven gaat, bestaat thans 75 jaar. Reden genoeg voor een
herdenkingsboek dat in chronologische orde de krachtlijnen van een moeizame
ontwikkeling optekent. Nu is dit theater een van de minst onbekende
theaterondernemingen ter wereld en de literatuur die zich met deze onderneming
bezig houdt, is al niet meer zelfstandig te lezen. Wat kan er dus nog te vertellen zijn.
Niets, inderdaad, dat echt verrassend is, behalve dat de auteur iemand is die zelf een
aantal jaren aan de leiding heeft gestaan, al leidt dat nu ook weer niet tot onthullingen
of erg persoonlijke inzichten. Laten we de pret niet storen; tenslotte lééft dit theater
en bovendien heeft het met zijn eigen recruten (om nog over de auteurs te zwijgen)
het wereldtheater telkens weer uitnemende interpretanten bezorgd (bv C. Cusack, S.
McKenna).
C. Tindemans

Gerald Mast & Marshall Cohen, Film Theory and Criticism, Oxford
University Press, London, 1979, 877 pp., £5,95.
Qua omvang en diversiteit is dit zo'n indrukwekkende reader dat de recensent
nauwelijks weet waar hij moet beginnen. Alle belangrijke figuren uit de filmtheorie
zijn vertegenwoordigd (in totaal een veertigtal); dat betekent meteen dat ook essayisten
als Barthes, Benjamin (zelfs met de volledige ‘Kunstwerk im Zeitalter...’) en Sontag
aanwezig zijn. Vitten over de keuze van de stukken, ook de presentatie of selectie
lijkt me onbegonnen werk. De hele onderneming lijkt me even ‘zinloos’ als onmisbaar:
wat nu eenmaal de functie schijnt te moeten zijn van readers! Globaal maak ik dan
toch twee opmerkingen. Men heeft weinig of geen rekening gehouden met de
historische aaneenschakeling van de opstellen. Zo vindt men bv. in het eerste kapittel,
getiteld Film and Reality, de namen van Kracauer, Bazin, Arnheim, Earle, V.F.
Perkins en Lotman. Dus zowel vertegenwoordigers uit de klassieke vooroorlogse
school, als vertegenwoordigers uit de naoorlogse jaren en hedendaagse theoretici.
De historische dimensie - die vaak gekoppeld moet worden aan de motivering van
deze of gene aard van filmtheoretisering - gaat verloren. Dit hoeft niet per sé negatief
gewaardeerd te worden; maar er zou toch zo iets als een leidraad of
bindende-verbindende tekst mogen zijn. De beknopte situering bij elk hoofdstuk kan
- of wil deze opgave niet vervullen. De tweede uitgave (de eerste is van '74) wijdt
meer aandacht aan recentere ontwikkelingen zoals de genre-problematiek en de
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semiotiek. Hier worden Metz en Eco met elk een opstel vertegenwoordigd en zijn
er ook twee Amerikaanse reacties op (tegen). Maar het geheel doet erg plichtmatig
aan, voornamelijk dan omdat de belangrijke wending in de filmsemiotiek, in de
Angelsaksische context uitvoerig gedocumenteerd en bediscussieerd door het
tijdschrift SCREEN, niet aan bod komt. Iets voor een volgende editie? Kom: is de
actualiteit van belang dan moet men hierin ook consequent zijn. En vindt men het
nodig bij de actuele evolutie aan te sluiten dan is het even noodzakelijk een historisch
perspectief in te lassen, zoniet heeft men te maken met ‘modieus flirten met’ ...en
daar heeft zo'n reader die zich als een serieuze onderneming voorgeeft niets verloren.
Eric de Kuyper
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Sheridan Morley, Marlene Dietrich. Bildbiographie, Fischer, Frankfurt,
1979, 170 pp., geïll.,
G. Sadoul, Gérard Philipe, Ed. Lherminier, Paris, 1979, 168 pp., geïll.
Dit is een van die vele (oninteressante) boeken die reeds over M. Dietrich werden
geschreven. Veel illustratiemateriaal - dat is ook zeer rijkelijk voorhanden - met
daarnaast een vlakke tekst, waarin de feitelijke vergissingen legio zijn. Het is
ontgoochelend deze titel aan te treffen in een reeks die reeds enkele zeer
lovenswaardige publikaties op haar actief heeft (o.m. de Arnheim-heruitgaven).
Het boek van Sadoul gewijd aan de Franse jeune-premier die een hele epoche
tekende, is niet veel meer dan een soort persoonlijke levenskroniek. Maar het is ook
ontgoochelend te constateren dat iemand als Sadoul (die ikzelf maar matig apprecieer)
niet eens een poging doet om het acteertalent van G. Philipe te analyseren, laat staan
de redenen voor zijn succes bij het publiek van de jaren 50 probeert te achterhalen.
Een filmografie en een theatrografie, met getuigenissen van enkele vrienden en
beroemdheden, vullen het geheel aan dat niet uitgroeit boven de vlotte journalistiek.
Uiteraard overvloedig fotomateriaal.
Eric de Kuyper

Philippe Soupault, Ecrits de Cinéma, Editions Plon, Paris, 1979, 309 pp.
(geïll.).
R. Arnheim, Kritiken und Aufsätze zum Film, Fischer Verlag, Frankfurt,
1979, 373 pp., DM. 9,80.
Steeds meer verschijnen filmkritische geschriften uit de jaren twintig en dertig
opnieuw. We lezen ze met gemengde gevoelens. De eerder korte recensies van P.
Soupault ontgoochelen. Minder bekend dan Artaud of Desnos, die eveneens voor en
over film hebben geschreven, zijn de teksten van deze surrealistische schrijver vrij
conventioneel qua stijl en tendens. De smaak van Soupault is conventioneel-klassiek:
hij houdt van de Blaue Engel maar niet van The King of Jazz; populaire films vindt
hij vulgair, enz.... Dit alles zonder veel verbeelding, met een saaie journalistieke pen
neergeschreven. Ook al doen de inleiders O. en A. Virmaux hun best om Soupault
in dit filmkritische opzicht te rehabiliteren, de opstellen die erop volgen kunnen hun
waardering niet waarmaken. Er zijn eveneens twee draaiboeken van Soupault
opgenomen. Het belangrijkste ontbreekt echter: een bibliografie die Soupaults
filmische activiteiten zou documenteren.
Dit laatste is ruimschoots en op zeer gedetailleerde wijze aanwezig in de bundeling
opstellen gewijd aan R. Arnheim. Een prachtig becommentarieerd overzicht (verzorgd
door H.H. Diederichs) dat bewijst dat Arnheim zich serieus beziggehouden heeft
met film en filmkritiekesthetiek. Al valt het hoofdaccent natuurlijk op de jaren dertig.
Zijn wekelijkse besprekingen voor ‘Stachelschwein’ ('25 tot '28) en de ‘Weltbühne’
('28-'33) werden opgenomen, en vallen op door hun losse en scherpe formuleringen,
hun originele standpunten. Maar ook door een soort van ‘cinefilie’ die je bij de
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theoreticus Arnheim (die van ‘Film as Art’ b.v.) niet zou vermoeden. Zo verhindert
zijn anti-geluidsfilm-esthetiek o.a. (die Arnheim tot op heden verdedigt, cfr. zijn
voorwoord) hem niet de films van von Sternberg uit het begin der jaren dertig te
waarderen. Van de theoretische stukken zijn die over het geluid natuurlijk het meest
relevant.
E. de Kuyper
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God in relatie en in wording
Een meta-thomistische beschouwing
Piet Schoonenberg
‘Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik
zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen... Want ik ben God en geen
mens’ (Hosea 11,8v). De Gos van Israëls profeten is niet zonder gevoelens en
evenmin is hij erboven verheven zijn gevoelens te veranderen. Hij is verheven
boven wat menselijk is, niet door het ontbreken van emotie of door
onveranderlijkheid, maar door de standvastigheid van zijn liefde. Betekent dit
dat de profeten enige weet hadden van proces-filosofie? Ik denk dat ze helemaal
geen filosofie hadden. Noch zij, noch welke andere auteurs van het Oude of
Nieuwe Testament ook, hebben nagedacht over vragen over Gods
onveranderlijkheid of veranderlijkheid. Die reflectie kwam pas in de filosofie
van de Grieken en in de christelijke theologie ten gevolge van haar intrede in
de hellenistische cultuur op gang.
De Griekse filosofie en de geschiedenis daarvan kunnen worden beschouwd als de
overwinning, zij het een onvolledige, van Parmenides op Herakleitos. Voor
Parmenides is het Zijn iets dat ontstaat noch vergaat, het is zonder begin, zonder
verandering en zonder einde, zonder veelvoudigheid en verscheidenheid. Voor
Herakleitos wordt de werkelijkheid daarentegen juist door tegenstelling en verandering
gekenmerkt. Het platonisme in al zijn verschillende fasen kan worden beschouwd
als een voortdurende poging deze twee opvattingen van de werkelijkheid met elkaar
te verzoenen, waarbij het Zijn van Parmenides altijd superieur is aan het Worden
van Herakleitos. Het Zijn resideert in de wereld van de ideeën, in het Goede, het
Ene; het Worden en de veelvoudigheid doortrekken de materiële wereld.

Hellenisme en christendom
De dialoog tussen het christelijk geloof en de hellenistische filosofie, die door
sommige gedeelten van de wijsheidsliteratuur en het Nieuwe Testament was
voorbereid, neemt expliciet een aanvang met de apologeten
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van de tweede eeuw. Ze kennen al de idee van God als boven alle tijd en ruimte
verheven. Maar Gods Logos, de bemiddelaar van zijn schepping en openbaring, zijn
verbindingsschakel met de wereld, is beweeglijker dan de Geest van het midden- en
neo-platonisme. Pas in de vierde eeuw echter worden de concepties van God en
wereld uitgewerkt die het merendeel van de christelijke theologie eigen zijn en in de
scholastiek verder zullen worden uitgediept. Wat er precies tussen de ariaanse en
orthodoxe auteurs werd bediscussieerd, is hier niet zo belangrijk, maar wel wat er
door beide groepen werd voorondersteld; allebei trekken ze een scherpe grens tussen
de goddelijke en de geschapen werkelijkheid. En het belangrijkste criterium om tot
de ene of de andere werkelijkheid te behoren ligt precies in de tegenstelling tussen
veranderlijkheid en onveranderlijkheid.
In de vijfde eeuw wordt de scheidslijn binnen Christus zelf getrokken, wanneer
het Concilie van Chalcedon spreekt over de twee onvermengde naturen binnen deze
éne persoon (DS 302)1. Wanneer Paus Leo, als voorbereiding op Chalcedon, het
contrast tussen Christus' goddelijkheid en menselijkheid benadrukt (vooral DS 294),
is ook hier het onderscheid tussen veranderlijke en onveranderlijke attributen
fundamenteel. Deze tegenstelling tussen onveranderlijke goddelijkheid en
veranderlijke wereld, en mensheid in het bijzonder, schijnt zich in de theologie van
alle grotere christelijke kerken te hebben doorgezet.
De middeleeuwse scholastiek heeft de laatste consequentie van deze tegenstelling
getrokken door te verklaren dat er van God uit gezien geen sprake is van een relatie
tussen hem en de wereld. In het Eerste Deel van de Summa Theologica, kwestie 9,
ontwikkelt Thomas van Aquino de leer dat God ‘geheel en al onveranderlijk’ is,
terwijl een artikel over de relaties van God in de lange kwestie ‘over de namen van
God’ (kwestie 13, art. 7) is weggestopt. Toch vinden we daar deze heldere uitspraak:
‘Omdat God buiten de gehele scheppingsorde staat en alle schepselen op hem zijn
gericht, en niet omgekeerd, is het duidelijk dat schepselen zich werkelijk tot God
zelf verhouden, terwijl er in God geen werkelijke verhouding tot schepselen is, maar
alleen een verhouding van idee, in zoverre schepselen op hem zijn gericht’.
In de zin die direct daarop volgt, wordt duidelijk dat deze leer bedoeld is om Gods
onveranderlijkheid veilig te stellen.

1

Het teken DS verwijst naar: H. Denzinger-A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum et
definitionum..., Barcelona, Herder, 1963 en volgende edities.
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‘Er is zodoende niets dat verhindert dat deze namen, die een verhouding tot het
geschapene impliceren, op tijdelijke wijze over God worden geprediceerd, niet
vanwege een of andere veranderlijkheid in hem, maar vanwege de veranderlijkheid
in het geschapene’.
Volgens dit artikel mogen we dus rustig zeggen dat God onze redder is geworden,
want deze uitspraak wijst niet op enige wording in God zelf, maar alleen op het feit
dat wij geredden zijn geworden. Wellicht is deze leer, dat God vrij zou zijn van elke
verhouding, van invloed geweest op het hele karakter van Thomas' Summa en onze
klassieke traktaten van de dogmatische theologie. Het scholastieke traktaat over de
drieëenheid had in ieder geval elk verband met Gods handelen ad extra verloren,
een verband dat nog karakteristiek was voor het Nieuwe Testament en de theologie
van vóór Kappadocië en Augustinus en dat dit voor onze geloofsbelijdenissen nog
steeds is.
Dit artikel wil een kritische reflectie zijn op de gehele ontwikkeling die
hierboven is geschetst. Ik heb het gevoel dat er ergens iets fout is gegaan. Mijn
kritiek is direct gericht op de scholastieke theologie die van deze ontwikkeling
het resultaat is. Deze kritiek is zeker niet alleen negatief. Ik blijf vasthouden
aan fundamentele leerstellingen van de scholastieke Godsopvatting, zoals het
beschouwen van God als pure akt, oneindig en enkelvoudig. Dit artikel
vooronderstelt dan ook een kritiek op het proces-denken, die hier niet verder
zal worden uitgewerkt2. Ik zal hier geen bewijzen leveren die diegenen zullen
overtuigen die een andere mening zijn toegedaan. Ik probeer slechts tot
helderheid te komen met betrekking tot een intuïtie die ik niet geheel in woorden
en begrippen kan vangen, maar die mij wel gegrepen heeft.

2

Andere publikaties van mij over dit onderwerp zijn: Piet Schoonenberg, The Christ, New
York, Herder & Herder, 1971, voetnoot 16 bij pp. 83-86; id, Process or History in God, in
Louvain Studies 9(1973), 303-319; id, Christologie van de Geest en Christologie van de
Logos, in Bijdragen (Amsterdam), 38(1977), pp. 350-375, vooral p. 370. De specifieke
bijdrage van het voorliggende artikel bestaat in mijn beschouwing over analogie en polariteit
en in de toepassing daarvan op God als staande in relatie en als in wording.
Studies die mij aanzienlijk verder hebben geholpen: Karl Rahner, On the Theology of
Incarnation, in Theological Investigations, Baltimore, Helicon, 1966, 4: 105-120, vooral pp.
112-115; Heribert Muhlen, Die Veranderlichkeit Gottes als Horizont einer zukunftigen
Christologie, Münster, Aschendorf, 1969; Joseph Donceel, Second Thoughts on the Nature
of God, in Thought 46 (herfst 1971), pp. 346-370.
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Analogie en polariteit
Laat ik beginnen twee opmerkingen te maken over het gebruik van woorden en
begrippen. Allereerst moeten we hier spreken op een manier die schijnbaar in
tegenspraak is met het principe van niet-contradictie. Het is niet in strijd met dit
principe te zeggen dat A = B met het oog op het éne aspect van A, en dat A = niet-B
met het oog op het andere. Zo is een mens een rationeel wezen met het oog op zijn
vegetatieve functies (in de mate dat zij beide onafhankelijk van elkaar opereren).
Maar in een aantal gevallen is het onderscheid dat we tussen verschillende aspecten
maken, niet reëel. Dan zijn de begrippen wel tegengesteld, maar is de realiteit
waarnaar zij verwijzen, identiek. Dat is duidelijk het geval wanneer we, sprekend
over God, contraire begrippen hanteren, bijvoorbeeld intellect en wil. Dit zijn in de
menselijke werkelijkheid verschillende zaken en daarom is ook de inhoud van deze
begrippen, die vanuit de realiteit worden gevormd, verschillend. Maar in God
verwijzen beide naar een identieke werkelijkheid. En dat is niet alleen het gepal met
contraire, maar ook met contradictoire begrippen en woorden. De inhouden van
contraire en contradictoire begrippen vallen in God samen. Juist omdat God God is,
vallen intellect en wil, veranderlijkheid en onveranderlijkheid, relationaliteit en
onverbondenheid in hem samen.
Deze beschouwing is bijzonder belangrijk wanneer we nadenken over de relatie
tussen God en wereld (waarbij we hier nog niet vragen naar de realiteit van deze
relatie). Als we analoge predicaten over God uitzeggen, zeggen wij bijvoorbeeld dat
God goed is zoals schepselen goed zijn, maar tegelijk dat hij op hetzelfde moment
goed is op een manier die de goedheid van alle schepselen te boven gaat. Om dezelfde
reden, n.l. Gods oneindigheid, is hij zowel gelijk aan de goedheid van schepselen
als ongelijk aan hun beperkte goedheid.
Een dergelijke beschouwing is eens te meer noodzakelijk wanneer wij kijken naar
de verbinding van God met de wereld op zich, uitgedrukt in de begrippen
transcendentie en immanentie. Het is wederom om dezelfde reden (zijn oneindigheid)
dat hij aan de wereld volledig transcendent én volledig immanent is. Deze
oneindigheid kan positief worden uitgedrukt als de volheid, ja zelfs de ‘alheid’ van
het zijn. Vanwege deze ‘alheid’ is God verheven boven elk beperkt of gedeeltelijk
zijnde. Vanwege dezelfde alheid echter, kan hij niet vreemd zijn aan enig zijnde,
noch kan enig zijnde buiten hem zijn. Daarom moeten we instemmen met de
wederzijdse immanentie van God en wereld. Transcendentie betekent volstrekte
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scheiding en tegenstelling; immanentie betekent aanwezigheid en doordringing, ja
zelfs identiteit. Laten we voor het moment vasthouden dat God op hetzelfde moment,
om dezelfde reden en in zijn zelfde volledige werkelijkheid transcendent én immanent
is, volstrekt tegengesteld én ten diepste identiek met de eindige werkelijkheid.
Ten tweede: in onze analoge predicates beschouwen we God en wereld onder het
een of andere aspect, zonder echter op de wederzijdse relatie tussen God en de wereld
te letten. We vergelijken de respectievelijk oneindige en eindige graad van
verwerkelijking van dat attribuut, zonder daarbij in acht te nemen dat de wereld met
al haar attributen geschapen is, ontvangen, meegedeeld, en dat God met al zijn
attributen een scheppende God is, schenkend, meedelend. Wanneer we deze
wederzijdse relatie echter expliciet maken, dan ontdekken we niet alleen een bepaalde
kwantitatieve verhouding, maar ook een polariteit. De goedheid van de wereld en
van God is niet alleen gradueel geheel verschillend, maar vormt ook twee diametraal
tegenovergestelde polen.
De scholastieke filosofie heeft een scherp onderscheid gemaakt tussen begrippen
die een zuivere volmaaktheid uitdrukken en begrippen die uitdrukking geven aan
een volmaaktheid die vermengd is met onvolmaaktheid. De eerstgenoemde zijn
transcendent, d.w.z. zij vallen samen met het Zijn en overstijgen de specificaties
daarvan; voorbeelden zijn: goedheid, liefde, waarheid, kennis. De tweede soort wordt
gevonden in bepaalde categorieën van het Zijn en zijn daar dan ook toe beperkt:
bijvoorbeeld sensitiviteit, seksualiteit, die beperkt zijn tot levende wezens, of tijd,
die eigen is aan al het eindig zijnde. De zuiver volmaakte predicaten worden op
analoge maar letterlijke wijze over God uitgezegd, de gemengd volmaakte op
metaforische of symbolische wijze.
De scholastieke filosofie ontkent echter dat het Worden een zuivere volmaaktheid
zou zijn, omdat er potentialiteit in besloten ligt; daarom wordt het niet beschouwd
als in de hoogste mate in God bestaand, zoals wel het geval is met het Zijn. Zeker
verschillen deze begrippen in dit opzicht van elkaar, maar is er tussen beide ook niet
een zekere overeenkomst? Het Zijn en al zijn attributen, goedheid enz. bestaan in
God in de hoogste mate, maar ook in polaire tegenstelling tot hun geschapen
verwerkelijking; is er van deze polaire tegenstelling ook geen sprake als we zeggen
dat God onze redder wordt? Voor Thomas en zijn geestverwanten vindt dit worden
niet in God plaats, maar uitsluitend in het geschapene. Mijn vraag is of het worden
ook niet van God kan worden uitgezegd, zij het dan niet in de hoogste mate, op
dezelfde polaire manier als van het Zijn, de goedheid enz. kan worden gezegd:
namelijk als een zuiver Scheppen en
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actief Worden tegenover het worden van het geschapene dat altijd passiviteit in zich
sluit. Op zuiver logische gronden kan deze mogelijkheid niet worden uitgesloten.
In dit artikel zal ik proberen aan te tonen dat deze logische mogelijkheid ook een
realiteit is. Met in het achterhoofd de coherentie van de ontkenning van zowel
verandering als relatie in God, die door de scholastiek is geformuleerd, wil ik laten
zien dat ook de bevestiging van beide coherent is. Maar ik zal dat in omgekeerde
volgorde doen. Allereerst zal ik het bestaan van werkelijke relaties tussen God en de
wereld aantonen en dàn pas laten zien dat er ook sprake is van werkelijke verandering
in het Zijn van God, die precies door de verandering van zijn werkelijke relaties tot
de wereld wordt veroorzaakt.

God in relatie
In het artikel van de Summa Theologica dat boven werd geciteerd (I, q. 13, art 7),
maakt Thomas in het bijzonder bezwaar tegen relaties die ‘ex tempore’ zijn, d.w.z.
dat ze minstens een begin hebben. Dit bezwaar betreft echter elke relatie van God
tot de wereld, omdat de wereld volgens Thomas feitelijk een begin heeft. Thomas
geeft echter het bestaan van werkelijke relaties in God toe, zij het slechts ‘ad intra’,
in Gods innerlijk leven als drieëenheid; en volgens Thomas en de scholastieke
theologie in het algemeen zijn de goddelijke personen zelfs subsistente relaties
(Summa Theologica I, q. 40, art 1). Dat betekent dat het hebben van werkelijke
relaties, en zelfs een werkelijke relatie te zijn, voor Thomas niet in tegenspraak is
met Gods Zijn, mits het geen veranderende relatie is. We kunnen de scholastieke
theologie zelfs verder ontwikkelen door te zeggen dat voor God het staan in een
relatie de hoogste verwerkelijking is van zijn Zijn, omdat zijn trinitair leven daardoor
wordt geconstitueerd.
Deze zienswijze is in overeenstemming met de gedachten van een filosoof als
Gabriel Marcel, die God niet als relatief, maar zeker wel als relationeel ziet. Als we
deze idee vergelijken met Charles Hartshornes gedachten over The Divine Relativity3,
dan denk ik dat deze gedeeltelijk wél en gedeeltelijk niet (of zelfs tegelijk geheel en
al en helemaal niet) met elkaar

3

New Haven, Yale University Press, 1948. Cfr. André Cloots, Proces-filosofie en panentheïsme:
het denken van Charles Hartshorne, in Streven, nov. 1978 (2), pp. 110-123.
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overeenkomen. Ik ben het met Hartshorne eens wanneer hij bevestigt dat het hebben
van een relatie een volmaaktheid is en aan God moet worden toegekend; met andere
woorden bestrijd ik mét Hartshorne de opvatting van een solitaire God. Maar aan de
andere kant bevestig ik de scholastieke opvatting van God als volheid of ‘alheid’
van Zijn, zodat er aan de kant van God zelf geen sprake kan zijn van een werkelijk
ontvangen of verrijktworden. Daarom beschouw ik relaties in God en relaties in
schepselen als verschillend van elkaar, niet alleen als een verschil van analogie, maar
ook van polariteit. Als wij tot elkaar in relatie staan, gebeurt dat nooit zonder elkaar
aan te vullen, zonder te beantwoorden aan elkaars behoeften. Maar dat is niet alles.
In zo'n relatie géven we ook, op een actieve, creatieve manier. Dat is de enige manier
waarop God in relatie staat. Het is een louter schenkende, scheppende manier;
uiteindelijk begeeft God zichzelf in relatie door zichzelf mee te delen. Gods manier
van in-relatie-staan is niet alleen analoog aan de onze, als de hoogst mogelijke manier
van in-relatie-staan, maar ook polair tegengesteld aan elke vorm van relationaliteit
tussen eindige zijnden, omdat Gods relaties zuiver actief en schenkend zijn en die
van de schepselen mede passiviteit en ontvankelijkheid in zich sluiten.
Tot zover heb ik de idee ontwikkeld van een relatie die in God bestaat, een relatie
ofwel binnen het inwendig leven van God zelf ofwel gericht op de wereld. Als we
voor dit moment abstraheren van de veranderingen die in de laatstgenoemde relaties
vervat liggen (die in de volgende paragraaf zullen worden behandeld), lijkt de idee
van een dergelijke relatie niet contradictoir. Maar brengt het ook een werkelijkheid
tot uitdrukking? Kunnen we zinvol en naar waarheid spreken van Gods relaties tot
de wereld, in het bijzonder tot de mensheid? De bijbel schijnt daarop positief te
antwoorden. Jahwe is de God van Israël en de ‘God en vader van onze Heer Jezus
Christus’. Hij wordt altijd voorgesteld in een verbond, wat betekent dat hij in relatie
treedt tot mensen. De meeste van Gods titels brengen een dergelijke relatie tot
uitdrukking, bijvoorbeeld: Heer, Koning, Redder, Vader. Ik zeg niet dat deze bijbelse
taal een direct antwoord geeft op onze vraag, een directe uitspraak over de relaties
van God, want, nogmaals, de bijbel leert ons geen filosofie. Maar aan de andere kant
zou het erg vreemd zijn de frequentie en de consistentie van deze taal, en van zo veel
religieuze uitspraken, terzijde te schuiven door deze te vertalen in uitspraken die
slechts een realiteit aan de kant van de schepselen tot uitdrukking brengen. Als van
Jahwe wordt gezegd dat hij brult als een leeuw (Amos 1,2; 3,8), dan zijn we er ons
van bewust - en de profeet was zich dat ongetwijfeld ook - dat dit niet letterlijk moet
worden opgevat.
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Toch zegt ‘brult’ iets over God zelf; het zegt méér dan ‘wij zijn onder de indruk’,
want het verwijst naar degene die indruk op ons maakt en naar de manier waarop hij
dat doet. Op dezelfde manier zeggen uitspraken als ‘God redt, bemint zijn volk’,
‘Jahwe is de God van Israël’ niet alleen iets over Israël, maar ook over Jahwe's relatie
tot Israël. Ook al is deze beschouwing geen bewijs, zij geeft toch zeker een suggestie.
Een andere suggestie, misschien zelfs een bewijs, is te vinden in de verbinding
tussen God en wereld. Ik heb deze hiervóór omschreven als volledige transcendentie
en volledige wederzijdse immanentie, als het hoogtepunt van tegenstelling en van
identiteit. Ik denk daarom dat Thomas eenzijdig was in het boven gegeven citaat:
‘God staat buiten de gehele scheppingsorde en alle schepselen zijn op hem gericht
en niet omgekeerd’. God staat inderdaad buiten de orde van het geschapene door
zijn totale anders-zijn; maar op hetzelfde moment en om dezelfde reden (zijn
oneindigheid) is God aanwezig binnen alle geschapen werkelijkheid, die zijn
anders-zijn genoemd kan worden. Als we zeggen dat kunstenaars iets van zichzelf
in het kunstwerk leggen en ouders in hun kinderen, dan moet hetzelfde worden gezegd
van God als schepper, en dit in de hoogste mate. Alle relaties zijn, op verschillende
hoogten, vormen van aanwezigheid of eenheid; zij zijn aanwezigheid aan, of in, het
andere, éénheid in anders-zijn, identiteit in tegenstelling. De wereld te bevestigen
als Gods schepping en God als haar schepper, is daarom reeds een bevestiging van
een werkelijke relatie naar beide kanten. Staat God werkelijk in relatie tot de wereld?
Het lijkt mij dat in de bevestiging van de schepping deze vraag positief beantwoord
wordt.

God in wording
Zoals we gezien hebben is voor Thomas de belangrijkste reden om te ontkennen dat
God relaties tot de wereld onderhoudt, de overweging dat deze relaties zouden
impliceren dat er in God een Worden, een verandering plaatsvindt. Ik geef toe dat
dit een logisch argument is, maar voor mij werkt het omgekeerd. Ik zeg dat God wél
relaties tot de wereld onderhoudt en om die reden en tot op die hoogte - ja zelfs alléén
om die reden en alléén tot op die hoogte - zie ik God als wordend en veranderend.
God is onveranderlijk in zijn eigen Zijn omdat en in zoverre hij niet wordt bewogen
door een uitwendige oorzaak, noch enige perfectie ontvangt of verliest. Maar God
verandert doordat hij een relatie tot ons heeft, doordat hij schept, zichzelf meedeelt;
en dat doet hij in zijn gehele werkelijkheid,
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die onverdeeld is, zodat de sfeer van zijn Zijn en onveranderlijkheid als pure akt en
de sfeer van zijn Worden en veranderen als zelf-mededeling samenvallen.
Dit Worden en veranderen in God gaat altijd door. Laten we de idee terzijde laten
dat God ooit begonnen is met scheppen, want zowel het begrip van ‘God voordat de
wereld er was’ als dat van ‘het begin van het Heelal’ zijn problematisch. Maar de
schepping zelf is niet eens en voor altijd voltrokken (een deïstische opvatting), maar
duurt steeds voort. Gods scheppingsakt betekent ook het bewaren vàn en de
‘concursus’ mét elke geschapen activiteit. God voltooit deze voortdurende schepping
door zijn vrije zelf-mededeling, vervuld in het zenden van zijn Woord en het schenken
van zijn Geest. God is altijd in wording, omdat hij altijd komende is. Dit is de
verwachting van de profeten van het Oude Testament en ligt vervat in de priesterlijke
definitie ‘Ik ben die ik ben’ (voor jou en met jou). Hoewel het boek van de Openbaring
wordt gedomineerd door het apocalyptisch beeld van de afstandelijke God ‘zittende
op de troon’, houdt het toch ook vast aan deze profetische zienswijze en verbreedt
het de priesterlijke definitie van Ex 3,14, wanneer het spreekt over God als degene
‘die is en die was en die komt’ (1,4; 4,8). Ik denk dat we deze uitdrukking nu mogen
opvatten als niet alleen een metafoor, maar ook als een metafysische definitie.

Worden en veranderen
Sprekend over relaties in God, wil ik beweren dat deze niet alleen op analoge wijze,
maar ook in een polaire oppositie in hem bestaan. Hetzelfde geldt voor het Worden
en veranderen in God. Deze zijn analoog in vergelijking met het Worden en de
verandering in eindige zijnden, omdat ze in God winst noch verlies betekenen; het
is een zuiver ‘van binnenuit’ worden en veranderen. Zelfs in eindige zijnden is
verandering echter niet alleen de vervanging van eigenschap A door eigenschap B,
terwijl het subject geheel hetzelfde zou blijven. Als het subject van verandering
werkelijk het subject van eigenschap A was en nu werkelijk het subject is van
eigenschap B, dan is het veranderd in relatie tot deze eigenschappen en dientengevolge
in zichzelf. De substantie en de accidenten kunnen terecht van elkaar worden
onderscheiden, maar de substantie zelf verandert ook, wanneer het de substantie
wordt van andere accidenten. Wij mensen, personen, blijven onszelf binnen de
veranderingen die in onze geschiedenis plaatsvinden. Als dit veranderingen ten goede
zijn, als er een
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werkelijke groei plaatsvindt in welk opzicht dan ook, dan blijven we niet alleen
onszelf in de veranderingen van het leven, maar wórden we ook meer onszelf.
Minstens op menselijk niveau is een verandering ten goede een identificatie, een
winst aan identiteit. Het is precies dit element van wording en verandering dat Gods
Worden en veranderen constitueert. Sterker nog: verandering in God en verandering
in ons zijn tegenovergestelde polen. Terwijl wij veranderen door winst of verlies in
ons eigen wezen, verandert God slechts door in relatie te staan tot andere wezens.
Terwijl wij veranderen op zowel actieve als passieve wijze, verandert God alleen
door zuivere activiteit en schenking. Nogmaals, God is veel méér dan het ‘voorbeeld
bij uitstek’ van onze relaties en veranderingen; hij staat in relatie en verandert als
schepper, terwijl wij dat doen als schepselen.

Potentialiteit
Tot nu toe heb ik gesproken over verandering zonder het begrip te noemen dat de
scholastieke filosofie altijd aan deze notie gekoppeld heeft, nl. dat van potentialiteit.
Kunnen we spreken van potentialiteit in God? Een kleine aanwijzing in die richting
kan gevonden worden in het feit dat hetzelfde Griekse woord dynamis, dat Aristoteles
hanteerde voor potentialiteit, door de bijbel wordt gebruikt om Gods kracht mee aan
te duiden (bijv. Mk 12,24; Lk 5,17). Ook hier moeten we God en het geschapene
bezien in het licht van analogie en polariteit. Zowel de potentialiteit van het
geschapene als die van God kan een potentialiteit zijn tot het stellen van nieuwe
handelingen, een potentialiteit tot handelen op een nieuwe wijze. Maar de potentialiteit
van het geschapene draagt altijd een element van passiviteit in zich, zij moet tot
handelen worden gebracht, terwijl God's potentia - ja zelfs zijn omnipotentia - zuiver
actief is. Ook hier vinden we weer polariteit terug4.
We kunnen dit verschil op meer concrete wijze voorstellen door de psychologische
termen van behoefte en begeerte te gebruiken. De baby heeft

4

Tot zover heb ik beweerd dat gemengde volmaaktheden, die in alle eindige zijnden worden
aangetroffen, in God aanwezig zijn op een manier die zowel analoog als polair is. Maar de
zuivere volmaaktheden, die in eindige zijnden bestaan, zijn daarin ook altijd vermengd met
onvolmaaktheden, en in concreto treffen we ze dus altijd als gemengde volmaaktheden aan.
Mijn reflectie over het werkelijke verschil tussen zuivere en gemengde volmaaktheden is in
zekere mate in een impasse geraakt. Kan iemand hier méér licht op werpen?
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behoefte aan melk van zijn moeder en in ons hele leven blijven wij behoeftige wezens.
We hebben altijd steun en aanvulling nodig die alleen gegeven kan worden door
andere menselijke wezens. In zijn behoefte aan melk ontdekt de baby de zorgzaamheid
van zijn moeder. Op dezelfde manier ontdekt ieder van ons dat wij personen zijn,
die onze vervulling alleen vinden wanneer andere personen ons vrijelijk hun
ondersteuning schenken, en des te meer wanneer wij zelf ten opzichte van anderen
schenkende en liefhebbende personen zijn. In onze behoefte aan wederzijdse steun
ligt een begeerte naar wederzijdse liefde vervat. Onze potentialiteit is een potentialiteit
van behoefte en, op hetzelfde moment, een van begeerte, van begeerte tot het
ontvangen van liefde van anderen en het schenken van liefde aan anderen. Gods
potentialiteit is analoog aan de onze omdat zij slechts een potentialiteit van begeerte
is; en bovendien staat zij in polaire tegenstelling tegenover de onze, omdat zij begeerte
is tot het schenken van liefde.
Deze beschouwing noodt mij ertoe terug te komen op wat ik heb gezegd over het
zuivere schenken van God. Dit kan bij ons de indruk achterlaten van een God die
zichzelf genoeg is, voor wie onze acceptatie of weigering, onze rechtvaardigheid of
zonde en dientengevolge ons geluk of lijden geen enkel verschil maakt. Het
proces-denken en andere ideeën over Gods relationaliteit en verandering zouden een
deel van hun succes wel eens te danken kunnen hebben aan ons religieus gevoel dat
God niet deze onbewogen en onverschillige majesteit in de hemel kan zijn. Ik denk
dat dat gevoel terecht is, maar dat moet ook via inzicht bewezen worden.
Het wezen van liefde is niet kwetsbaarheid. Het is gemeenschap, zodat elke liefde
ertoe neigt te worden voltrokken in vriendschap. God biedt ons zijn liefde aan opdat
we daarop antwoorden en ons daarop afstemmen, zodat we God zelf en, dringender
nog, elkaar liefhebben. Maar God heeft ons keuzevrijheid gegeven en daarmee heeft
hij zijn liefde, zijn zelf-gave aan ons en aan de wereld, ja zelfs zichzelf, afhankelijk
gemaakt van onze acceptatie of weigering5. Langdon Gilkey noemt dit terecht Gods
zelf-begrenzing en Bernard Lee spreekt over Gods hulpeloosheid6. Gods liefde kan
inderdaad teleurgesteld worden, het komen van zijn koninkrijk kan verzet
ondervinden. We kunnen zelfs zeggen dat in Jezus God de Zoon is

5
6

Dit is op prachtige wijze tot uitdrukking gebracht door François Varillon, L'humilité de Dieu,
Parijs, Centurion, 1974.
B. Gilkey Langdon, Reaping the Whirlwind, New York, Seabury, 1976, p. 307 vlg.; Bernard
Lee, The Helplessness of God: A Radical Reappraisal of Divine Omnipotence, in Encounter
38 (herfst 1977), pp. 325-336.
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gekruisigd, de Geest geweigerd en de Vader afgewezen. Het ‘lijden van God’ kan
hiervoor een passende uitdrukking zijn, zoals dat van Gods blijdschap (gesuggereerd
maar niet duidelijk uitgesproken in Lukas 15). Maar zelfs in zijn lijden is God creatief.
Hier mogen we Hosea's woorden in herinnering roepen dat de Heer God is en geen
mens, omdat zijn woede geen wraak en verwoesting is. Hij biedt integendeel altijd
nieuwe kansen, hij schept vanuit de leegte van zonde en dood. Hij biedt zijn
overwinnende liefde aan in de gekruisigde Christus, die daarom Gods kracht en Gods
wijsheid is (1 Kor 1,24).

Immanentie en transcendentie
Onze beschouwing van God als relatie en Wording kan een verrijking betekenen van
de gangbare begrippen waarmee de verhouding tussen God en wereld, en meer
specifiek tussen God en mensheid, wordt uitgedrukt. Laten we eerst kijken naar Gods
immanentie. Het woord zelf (immanentia, van im-manere, blijven-in) zegt niets over
een beweging. Toch hebben we gezien dat God altijd scheppend en communicerend
is; zijn immanentie groeit dus in zijn komen, zijn ‘afdaling’; zijn identiteit met de
wereld is een voortdurende actieve identificatie die culmineert in het Woord dat vlees
wordt, de mens Jezus; en zo is God uiteindelijk op weg ‘alles in allen te zijn’ (1 Kor
15,28).
Het verschil tussen een meer algemene, en daardoor statische, opvatting van Gods
immanentie, en die van Gods komst, dekt voor een groot deel het verschil tussen de
oosterse mystiek, in het bijzonder die van het hindoeïsme, en die van de ‘religies van
het westelijk halfrond’, in het bijzonder het christendom. Ik denk dat het gebed van
een christen méér is dan overpeinzing en inwendigheid (hoewel beide noodzakelijk
zijn voor elk gebed van welke diepgang dan ook), méér dan een ‘afdaling’ in ons
diepste zelf (dat in het hindoeïstische denken samenvalt met het diepste Zelf van het
al); het is óók, en ik denk vooràl, het openstellen van onszelf, van ons diepste zelf,
ons hart in de bijbelse terminologie, voor de komst van God. We delen niet alleen
ons heden met God, maar ook de weg die we afleggen, onze toekomst, en de God
die komt deelt zijn toekomst met ons. Laten we nu eens kijken naar Gods
transcendentie, in samenhang met zijn immanentie zoals ik die zojuist beschreven
heb. Dan is transcendentie niet alleen tegenstelling, ruimtelijk gesymboliseerd door
verre verwijdering: veeleer is het de kracht tot de diepste nabijheid, zodat we met
Efeziërs 3,20 hém kunnen vereren ‘die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

891
is oneindig veel méér te doen dan wij bidden of beseffen’. Daarom hoeft de wereld
niet achtergelaten te worden als ‘alleen maar de wereld’; zij moet als Gods wereld
worden bemind.
Na zijn doop hadden Augustinus en zijn moeder Monica samen een visioen van
Gods grootheid. De interpretatie van Augustinus was dat zij alle sferen van de
geschapen werkelijkheid overstegen, zodat alle schepselen tot stilte werden gebracht
en alleen Gods woord spreken kon (Belijdenissen, IX, 10). Ik denk dat dit een
neo-platoonse interpretatie is. Het lijkt me dat Monica een veel christelijker conclusie
trok uit deze beleving door alle zorg over de plaats waar zij begraven zou worden
terzijde te schuiven, omdat Christus haar overal wel kon vinden (ibid, 11; dit staat
dichter bij ‘God alles in allen’ (1 Kor 15,20) en ‘Christus alles in allen’ (Kol. 3,11).
Volgens The Cloud of Unknowing (De wolk van niet-weten) moeten we in ons
gebed de schepselen bedekken met een ‘wolk van vergeten’. Een dergelijke houding
is een noodzakelijk element in het geheel van onze relatie tot God, want als we Gods
immanentie zover uitrekken dat we daarmee zijn transcendentie vergeten, vinden we
God in geen geval. Maar omdat omgekeerd de transcendente God immanent komend
is, zullen wij in ons gebed uiteindelijk ervaren dat hij ons zijn wereld binnenzendt.
Transcendentie, verbonden met immanentie, is Gods kracht en belofte dat hij komt
tot allen, zelfs tot zondaars; het is zijn scheppingskracht vanuit de leegte van zonde
en dood. Gods transcendentie en immanentie constitueren Gods belofte ‘zodat uw
geloof tevens hoop is op God’ (1 Petrus 1,21).
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Cultuur als Delta
Gesprek met John Cage
Frans Boenders
De Amerikaanse componist John Cage werd op 5 september 1912 geboren in
Los Angeles. Op achttienjarige leeftijd trok hij naar Europa. Hij verbleef een
half jaar in Parijs, waar hij o.m. architectuur studeerde bij Goldfinger en piano
bij Lazare Levy, en trok een jaar rond van Duitsland tot Spanje. Einde 1931
keerde hij terug naar Californië, waar hij benevens schrijven, schilderen en
componeren in zyn levensonderhoud voorzag als tuinier en lesgever. Hij
studeerde compositie bij Richard Buhlig en ontwikkelde een compositiemethode
op basis van twee vijfentwintig-tonen-reeksen. In 1933-37 bekwaamde hij zich
in harmonie en compositie bij Adolph Weiss, studeerde Oosterse en etnische
muziek bij Henry Cowell aan de New School for Social Research en contrapunt
bij Arnold Schoenberg. Hij organiseerde een groep van slagwerkinstrumenten
en componeerde de muziek voor Bacchanale, het eerste stuk voor geprepareerde
piano.
Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog verwierf hij bekendheid als avant-garde
componist. In New York studeerde hij Oosterse filosofieën en werd hij muzikaal
directeur van de Merce Cunningham Dance Company. In 1950 introduceerde
hij, mede onder invloed van zijn studie van de I Ching of het ‘Boek der
veranderingen’ zijn ‘chance operations’. Twee jaar later componeerde hij zijn
eerste stuk voor magnetofoonband - muziek bij een dans van Jean Erdman,
Imaginary Landscape No. 5. In 1954 maakte hij, samen met David Tudor, een
Europese concerttournee: Donau-eschingen, Keulen, Parijs, Brussel, Stockholm,
Zürich, Milaan en Londen. Het was het begin van een internationale carrière
die tot op vandaag voortduurt.
Het gesprek vond op maandag 1 oktober 1979 plaats te New York, in Cage's luchtige
maar uiterst lawaaierige flat op de vijfde etage van 101 West 18th Street. Ik heb nog
nooit zoveel pret gehad tijdens een interview. Dat was te danken aan de zin voor
zelfrelativering waarvan de gastheer onophoudelijk blijk gaf. De lach van John Cage
is even aanstekelijk als zijn ideeën verfrissend zijn.
Hoe zou u de avant-garde bepalen ten opzichte van de tegencultuur? In hoeverre
hebben ze met elkaar te maken?
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De idee van een tegencultuur of een avant-garde was vroeger wellicht nuttiger dan
nu. Ze veronderstelt dat er een leidende, een zgn. richtinggevende cultuur is. Maar
die bestaat niet meer: alles wat voordien tot een of andere tegencultuur behoorde is
nu even goed gevestigd en leidt een even vlot leven als de hoofdstroming. Verleden
jaar in augustus heb ik over deze kwestie nog een uitgebreid gesprek gevoerd met
een musicoloog in Parijs. Die gebruikte een beeld dat ik uitermate bruikbaar vind.
Hij vergeleek onze cultuur met een delta: de rivier heeft zich verdeeld in twee armen
en we weten niet meer welke arm de belangrijkste is. Geen mens die geëngageerd
is in een bepaalde richting, zal zeggen dat de andere interessanter is dan de zijne.
Alles is evengoed een deel van wat er allemaal gebeurt. Het heeft voor mij geen zin
te beweren dat het ene belangrijker zou zijn dan het andere. Ik herinner me dat ik
me beledigd voelde door een avond die Pierre Boulez in de New York Philharmonic
had georganiseerd. Op het programma stond muziek van Louis Varèse. Voor Boulez
was Varèse een excentriek figuur: die behoorde niet tot de culturele hoofdstroming
maar vanuit het gezichtspunt van de delta met zijn uiteenlopende stromingen is Varèse
een absoluut essentiële figuur. Het is Varèse geweest die het geruis in de muziek van
de 20e eeuw heeft geïntroduceerd. Maar op dit moment gebeurt er zoveel terzelfder
tijd dat het concept avant-garde overbodig is geworden.
U zegt dat alles gelijk is in die grote delta. Waarom beschouwt u Varèse dan als een
hoofdstroming?
Dat is hij voor mij. Als je ziet waar ik, na mijn vormingsjaren bij Schoenberg, mee
begonnen ben... met het slaan op dingen uit mijn omgeving. Ik zocht naar een manier
om muziek te maken die vrij zou staan ten opzichte van de theorie van harmonie en
tonaliteit. Er moest een manier bestaan om met geruis te componeren. Ik kwam tot
het besluit dat het belangrijke aspect - in twaalftoonstaal zouden wij zeggen: de
belangrijkste parameter - van het geluid niet de frequentie is maar de duur. Duur
staat open zowel voor geruis als voor wat men muziek noemt. Als dat je standpunt
is, kun je, althans ten dele, je positie bepalen ten opzichte van zowel Schoenberg als
Varèse. En het staat je dan vrij om van Schoenberg over te schakelen op Webern,
die zich meer dan Schoenberg het belang van de duur gerealiseerd lijkt te hebben.
Aangezien ik bij Schoenberg had gestudeerd was ik mij bewust van het belang dat
hij hechtte aan het begrip structuur, de verdeling van een geheel in delen. Anderzijds
had ik geen gevoel voor harmonie of tonaliteit, zodat ik die delen niet kon definiëren
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door middel van cadensen. Ik verdeelde derhalve een ritmische structuur waarbij de
leeggemaakte tijdruimte, die op bijzondere manieren onderverdeeld was, evenzeer
open zou kunnen staan voor geruis als voor muzikale klanken en verhelderd door
een gevarieerde reeks middelen, met inbegrip van stilte. Wanneer je bij voorbeeld
een sectie van de compositie van een andere wil scheiden, dan heb je geluid in de
ene sectie en begin je de volgende met stilte of je maakt ze helemaal stil.
Is stilte dan niets anders dan de negatieve zijde van de muziek?
Nee, ik bedoel: de tijdsduur is dat deel van de klank dat zowel door klank als door
de afwezigheid daarvan tot uitdrukking kan worden gebracht; de duur kan dus zowel
positief al negatief zijn. Toonhoogte kan alleen door klank worden uitgedrukt, nooit
door afwezigheid van klank. Harmonie, melodie, contrapunt - ze werden alle
gecontroleerd door toon; de meeste Europese muziek steunt op de toonhoogte. Maar
het iso-ritmische motet in de Middeleeuwen was wel degelijk geïnteresseerd in tijd.
Die belangstelling voor tijd is nooit verloren gegaan in de Aziatisch-Indische
muziekcultuur; ook in de jazz was ze ontzettend belangrijk. Tijd is altijd belangrijk
geweest in de meeste culturen. In onze cultuur echter kwam de harmonie zo centraal
te staan, dat het ritme bijna vergeten werd. In dat opzicht was het b.v. interessant
voor Tsjaikowski om een stuk te schrijven in de maat van vijf. Dat is ontzettend
simpel, en toch duurde het zo lang voor iemand op de idee kwam! In Indië daarentegen
was er altijd belangstelling voor tijd. Zelfs polyritmiek, of aan elkaar tegengestelde,
simultaan geproduceerde ritmen, zeg maar negen à elf tegen vier, ritmen dus die zich
los maken van het hoofdritme, konden worden geïncorporeerd in een improvisatie.
Bij ons kende het ritme pas een doorbraak in het werk van mensen zoals Varèse,
mezelf en anderen. Je zou kunnen zeggen dat mijn werk alternatieven verschaft voor
de tonaliteit en andere manieren om muziek te schrijven demonstreert dan degene
die afhankelijk zijn van tonaliteit. Mijn werk opent zich voor geruis, opent het oor
voor datgene waarmee wij voortdurend omringd zijn.
Meent u dat u daarmee de muziek hebt bevrijd?
Ongetwijfeld. Toen ik jong was, kon je maar twee dingen doen: Strawinsky volgen,
of Schoenberg. Voor mezelf, niet voor iemand anders, maakte ik uit dat Schoenberg
interessanter was dan Strawinsky. Want Strawinsky keerde uiteindelijk terug naar
de cultuur en verviel in een

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

895
neoclassicisme. Schoenberg daarentegen deed iets dat, ook al vond hij van zichzelf
dat hij tot de hoofdstroming behoorde, vooruit blikte naar een onbepaalbare toekomst.
Ook hield ik - al heb ik dat misschien verkeerd begrepen - van wat ik beschouwde
als de afwezigheid van hiërarchie in de dodecafonie. Ik was in die jaren de mening
toegedaan dat alle tonen even belangrijk zijn - zoals alle rivierarmen in de delta. Als
je de tonaliteitstheorieën verlaat, gaan vele deuren open en worden vele stromingen
mogelijk. Je hoeft niet langer per se in één bepaalde richting te gaan, je kunt nu
onverschillig welke richting volgen. Die mogelijkheid wordt thans verwerkelijkt
door allerlei nieuwe technologieën. Die technologie is op zich ongeschikt voor
tonaliteit of, zou je kunnen zeggen, de tonaliteitstheorieën zijn niet geschikt voor de
technologieën. Ik bedoel daarmee de bandrecorder, de diverse geluidssystemen en
elektronische apparatuur, die niet stapsgewijs werken maar een gehele wijzerplaat
van mogelijkheden kunnen aftasten. Terwijl de twaalf, de zeven, en de vijf tonen
slechts stappen zijn in de richting van wat in werkelijkheid een veld is.
Een belangrijke vraag voor mij: op welke grond, of met behulp van welk criterium
maak je als individu een keus tussen de talrijke mogelijkheden, tussen de vele
stromingen, richtingen, of hoe men dat ook wil omschrijven?
Waarom wilt u kiezen? Ieder doet wat anders, ieder doet wat hem zint. Ik heb mij
aanvankelijk gewijd aan het geruis en aan het vinden van alternatieven voor de
tonaliteit als structureel middel. Vervolgens legde ik mij erop toe een muziek te
maken die mijn geest zou veranderen. Mij was voorgehouden - ik vermoed dat dit
ook vandaag nog aan velen wordt geleerd - dat de verantwoordelijkheid van de
componist erin bestaat iets te zeggen te hebben en uit te maken hoe dat moet worden
gezegd. De mensen begrepen vaak niet waar ik mee bezig was. Ik maakte een droevig
muziekstuk en men moest onbedaarlijk lachen, of ik maakte een grappig stuk waaraan
niemand pret bleek te beleven. Maar ik begreep ook niet hoe andere componisten
werkten. We werkten allemaal verschillend. Ik kwam tot de conclusie dat muziek
maken om iets te zeggen of om met iemand anders in communicatie te treden in deze
maatschappij geen voldoende reden was om te werken. Ik hield op met componeren
tot ik een betere reden vond om ermee door te gaan.
In die jaren was er een vrouwelijk musicus uit India werkzaam in New York. Ze
maakte zich zorgen over de invloed die de Westerse mueziek had op de Indische
muziek, waardoor de tradities bedreigd werden, en ze
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wilde Westerse muziek studeren om die invloed beter te kunnen tegengaan. Ik vroeg
haar wat haar leraar als het doel van de muziek beschouwde. ‘De geest tot rust en
kalmte brengen om hem vatbaar te maken voor goddelijke invloeden’. Ik wilde
erachter komen wat dat precies betekende, te meer omdat dezelfde omschrijving van
wat muziek teweeg moeten brengen was te vinden in de geschriften van een 17e
eeuwse Engelse componist. Als de uiteindelijke reden van de muziek zowel in
traditioneel Indië als in het 17e eeuwse Engeland op een identieke manier werd
gedefinieerd, dan moest dat wel het juiste antwoord zijn. Ik wilde weten wat een
rustige geest was. En mijn eerste idee was dat een geest pas echt rustig is als hij rustig
is in een door lawaai geteisterde omgeving. Wat dat betreft, heb ik het in deze flat
wel getroffen.
Welke technieken gebruikte u daarvoor?
Ik begon met de heilige geschriften van Sri Ràmakrishna (1834-1886) te lezen. Hij
is een Indische incarnatie van God - hij is heilig verklaard. Ze hebben in India een
jury die beslist wie God is en wie niet; dat is ginder een reëel probleem, aangezien
heel wat mensen beweren God te zijn. Nou, ze waren het erover eens dat hij effectief
een incarnatie was. Hij had visioenen; die kwamen erop neer dat God als een meer
is, en dat de mensen van alle kanten naar dat meer toekomen omdat zij dorstig zijn.
Als je zijn werk leest, of andere dingen zoals The Perennial Philosophy, een studie
van de mystiek die Aldous Huxley in 1945 publiceerde, dan blijkt dat alle religies
hetzelfde verkondigen. De verschillen zijn slechts smaakvariaties; alle religies zijn
begaan met het verschaffen van een rustige geest.
Niet alleen religies. Ook Ludwig Wittgenstein schreef: ‘Friede in den Gedanken.
Das ist das ersehnte Ziel dessen, der philosophiert’.
Maar mijn voorkeur ging uit naar het Zenboeddhisme, waarover Suzuki net kwam
doceren in New York. Ik genoot het voorrecht twee jaar lang zijn colleges te volgen.
Gaandeweg zag ik in dat, wilde ik de gemoedsrust bereiken, ik mij diende te bevrijden
van mijn voorkeuren en afkeren. Het ik kan zichzelf sluiten, dan wel zich openstellen
voor zijn ervaring. Yoga-disciplines en technieken om geest en lichaam onder tucht
te brengen, zijn bedoeld om het individu te bevrijden en het ego open te stellen voor
de volle ervaring. Toen besloot ik dat ik niet eens met gekruiste benen of in
lotushouding hoefde te gaan zitten, dat ik rustig verder muziek kon schrijven, maar
dat ik mijn muziek moest gebruiken als een discipline om mijn
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geest te veranderen zodat hij vrij zou komen te staan ten opzichte van zijn voorkeuren
en afkeren. Begrijpt u dat?
Jazeker, maar voor mij is er een frappante contradictie tussen wat u aanvankelijk
zie toen we het hadden over cultuur en tegen-cultuur, namelijk dat het zaak is je
neigingen op te volgen, en wat u nu zegt, dat het erop aan komt van je sympathieën
en antipathieën af te geraken.
Kijk eens, ik doe al twaalf jaar niet anders dan veranderen. We veranderen
voortdurend, en tegenstrijdigheden zijn geenszins ongeldig, wij zijn zelf één
tegenstrijdigheid. Dat wordt gewoon als vanzelfsprekend aanvaard in het Oosterse
denken. Ik vrees dat het Duitse denken de Europese filosofie heeft opgezadeld met
de idee dat een mens geheel en al, van het begin tot het einde, aan zichzelf gelijk
moet blijven. Wanneer hij bij voorbeeld muziek schrijft met behulp van
toevalsoperaties dan zou hij ook de straat moeten oversteken met behulp van
toevalsoperaties. Dat is toch al te dol. Tijdens een filosofencongres in Hawaï vroeg
een van de deelnemers eens aan Suzuki wat hij van de zojuist gegeven lezing dacht.
Uitstekend, zei hij, maar wat belangrijk is in Zen, is de dood. De volgende dag geeft
een andere wijsgeer een lezing en dezelfde persoon vraagt wat Suzuki ervan vindt.
Ook deze lezing is erg goed, antwoordt Suzuki, maar wat belangrijk is in Zen, is het
leven. Onze filosofische vragensteller, erg Duits georiënteerd, zegt daarop: hoe kunt
u dat nu zeggen, de ene dag de dood, de andere dag het leven! Suzuki weer: weet u,
in Zen bestaat er weinig verschil tussen beide. Hetzelfde zegt nu ten aanzien van
goed en kwaad... hoe heet ie ook weer, die Tibetaanse lama...
De auteur van Cutting through spiritual Materialism? Chögyam Trungpa..
Juist. Een heel aardige man! Ik heb hem eens opgezocht. ‘Er is geen verschil tussen
goed en kwaad,’ zei hij.
Vindt u dat geen gevaarlijke uitspraak?
Natuurlijk! Het is uiterst gevaarlijk om zoiets te zeggen, en daarom hebben ze talloze
andere uitspraken voor de mensen met weinig inzicht, mensen die niet weten wat ze
moeten denken. Maar voor mensen met een groot begripsvermogen, mensen die wel
weten wat ze moeten denken, is het een wezenlijke uitspraak. Ook Thoreau, met
wiens teksten ik heb
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gewerkt en die ook gefascineerd was door de Oosterse wijsbegeerte, zei bijvoorbeeld:
ja en nee zijn leugens.
Heeft Thoreau uw anarchistische levenshouding beïnvloed? Men zegt dat u een
anarchist bent.
Wat fijn om dat te horen! Dat is een van de dingen waarom ik zo houd van Thoreau
- maar er zijn zovele andere dingen die Thoreau voor mij zo dierbaar maken. Op dit
ogenblik ben ik intensief bezig met Joyce. Wist u dat ook Joyce zich bezighield met
het Oosterse denken? Ik was verrukt toen ik dat ontdekte. Maar in bepaalde opzichten
was Joyce het tegengestelde van Thoreau. Voor zover we weten had Thoreau geen
belangstelling voor seks, terwijl Joyce enkel in seks was geïnteresseerd. Da's niet
waar hoor, ik zeg dat gewoon voor de aardigheid. Beiden zijn ook erg verschillend
in hun aanpak. Een van de schitterende uitspraken van Thoreau was: Simplify,
simplify, simplify. Joyce daarentegen maakte het duidelijk steeds complexer,
complexer, complexer. Een open geest is voor extremen geporteerd, houdt wellicht
zelfs van dingen die daartussen liggen. Niets gaat te ver om ervan te houden. Een
open geest wil juist verder, steeds verder exploreren: op den duur slaagt hij er ook
in te genieten van het onbekende. Het is dus zaak je geest zover te krijgen dat hij, in
plaats van gezellig thuis te blijven, er genoegen in schept het buiten te exploreren.
Ongeacht de situatie waarin je je bevindt, zul je dan rustig en bedaard blijven. Je zult
in staat zijn om dingen, die je anders van je stuk zouden brengen, te herkennen als
bezield door een goddelijke kracht. U kent die heerlijke uitspraak uit het
Zenboeddhisme: het nirvana is het samsara, we zijn al waar we moeten komen. Deze
gedachte is flink aangevochten door mensen die enkel bezig zijn met politieke
verandering en die beweren dat het juist dit soort denken is dat de Oosterling ertoe
heeft gebracht om zonder protest op zich te laten trappen. Ik denk evenwel dat we
niet zozeer een politieke oplossing behoeven als wel een intelligente oplossing voor
onze sociale problemen, een intelligente aanpak om de wereld te veranderen.
Misschien komt dat nog wel eens, wanneer we komen te staan voor een
wereldcatastrofe die we zouden willen overleven. Kennelijk steekt het mensenras zo
in elkaar dat het eerst dan drastisch wil veranderen wanneer het de noodzaak daartoe
aan den lijve voelt. Zoals we er momenteel voorstaan, zou het binnen afzienbare tijd
wel eens menens kunnen worden. Ik was van de zomer in Europa en hoorde daar dat
mensen in Los Angeles pompbedienden onder bedreiging van een revolver dwongen
benzine te leveren. Als iets dergelijks zo snel gebeurt wan-
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neer de situatie nog betrekkelijk onschadelijk is, dan kun je licht vermoeden wat het
wordt in een werkelijk hachelijke toestand. Uiteindelijk zal intelligentie een noodzaak
worden.
Wat denkt u over uw invloed als componist? U zei daarstraks niets te voelen voor
politieke verandering.
Ik probeer niet te denken aan de mogelijke invloed die ik uitoefen. Deed ik dat wel
dan zou ik niet opschieten met mijn werk. Een van de gevolgen, niet alleen van mijn
werk, ook van soortgelijk werk van anderen, is dat men nu niet langer hoeft te kiezen
tussen Schoenberg en Strawinsky, maar een veelheid van richtingen kan ingaan.
Onlangs was hierin New York een ongemeen interessante tentoonstelling te zien,
geheel gewijd aan het geluid. Het was fascinerend om te ervaren hoeveel uiteenlopend
werk er momenteel wordt gepresteerd. Zaal na zaal doorlopend bleek mij dat er een
ononderbroken stroom van interessante geluidsexperimenten plaatsvindt, dat de
betrokken mensen voortdurend allerlei dingen doen. Het zijn geen activiteiten om
uitdrukking te geven aan gevoelens of gedachten die men de gehele kunstgeschiedenis
door tot uitdrukking heeft gebracht: men doet deze dingen om iets te ontdekken.
Bent u nog geïnteresseerd in andere muzikale expressies?
Ik heb weinig tijd om mijn belangstelling voor het werk van anderen te cultiveren.
Wel ben ik uiterst geïnteresseerd in hedendaags werk voor en met stem. Zo is er
Jonathan Albert, een jonge man in Oakland, Californië, die helemaal niet uit de
muzikale hoek komt maar een theaterman is. Hij heeft een notatie uitgedacht voor
negen verschillende regionen van de mondholte. Hij kan nu dingen noteren die hij
vroeger niet hoorde en kan uitspreekbaar maken wat in geen enkele taal bestaat. Is
dat niet geweldig? De behoefte aan het verkennen van de mogelijkheden van de
menselijke stem is groot, en hoe beter men verkent, hoe grenzelozer de mogelijkheden
lijken. Het Belcanto en de eenzijdige tonaliteit hebben de actieradius van het zingen
zo verschrikkelijk beperkt. Ze streefden ernaar de toonkwaliteit de gehele ambitus
door egaal te houden. De gevolgen daarvan waren bedroevend. Toen ik als kind
wilde zingen, moest mijn stem eerst worden gekeurd. Mij werd gezegd dat ik geen
stem had. Ik wist donders goed dat ik er wel een had, maar bleef tot mijn 36e jaar
rondlopen met het gevoel dat als ik mijn mond opendeed er iets vreselijks zou
gebeuren. Toen ik later toch begon te zingen, vond ik dat het lang niet zo
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gek klonk, en maakte derhalve een liedje voor Merce Cunningham, met wie ik
jarenlang heb samengewerkt. Ik zong het zelf, maar zo dat niemand kon zien dat ik
het was. Na afloop zocht Allan Hovhaness, een andere componist, me achter het
toneel op en vroeg me wie dat lied had gezongen: ‘ik wil die stem in mijn volgende
opera’. Natuurlijk, toen hij vernam dat ik het was, veranderde hij van mening. Ik wil
maar zeggen dat iedereen kan zingen. Blijkt dat trouwens niet uit de meeste
volksmuziek?
Een ander aspect van mijn vraag was of u nog belangstelling hebt voor de manier
waarop klassieke en traditionele muziek wordt uitgevoerd.
Aangezien ik een afkeer heb van harmonie en tonaliteit heb ik het ook nooit voor
Beethoven gehad: hij weegt zo zwaar op de geschiedenis van de muziek. Maar toen
ik Grete Sultan zijn Bagatellen hoorde vertolken, greep mij dit zo aan dat ik plotseling
de indruk kreeg dat Beethoven een hedendaags componist was. Ik word gemakkelijker
aangesproken door nieuwe muziek. Voor het Saint-Paul Chamber Orchestra in
Minneapolis zet Denis Russell-Davies ieder jaar op het programma een dode
componist en een live componist, die dan het hele seizoen door naast elkaar worden
gespeeld. Zo werd ik eens als live componist uitgespeeld tegen de dode Haydn.
Vroeger hield ik wel van Haydn. Maar nu moest ik er zo veel van horen! In de
repetities moest het orkest altijd maar werken op Haydn, omdat anders het publiek
de minste fout in de uitvoering onmiddellijk zou merken. Op Cage hoefde niet zo
veel gewerkt te worden: als er daar iets fout ging zou niemand er iets van merken.
Toen heb ik beseft wat me in dat werk van Haydn niet beviel: de cadensen. Omdat
die een theorie vormen die op de muziek drukt, terwijl ik een muziek wil maken met
geluiden die vrij van theorie zijn.
Zoeken jongelui die in de popmuziek bezig zijn soms contact met u? Willen ze graag
weten wat u van hun muziek denkt?
Heel zelden. Als zij me dat vragen hopen ze waarschijnlijk dat ik zal zeggen dat ik
ervan houd. Maar in de praktijk heb ik er niet veel ervaring mee. Het laatste directe
contact dateert van het einde van de jaren zestig, toen een groepje zwarte muzikanten
mij in Chicago uitnodigden om met hen te spelen. Ik merkte op dat, zodra een van
hen hard begon te spelen, ze allen zijn voorbeeld volgden. Hoe ze dat konden
verhelpen, wilden ze weten, want ze stonden open voor kritiek. Ik suggereerde dat
ze niet te dicht bij elkaar mochten zitten en dat zij die hun instrument zelf konden
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dragen - de pianist en de contra-bassist dus duidelijk niet - moesten rondlopen; dan
zouden ze verder uit elkaar spelen. Het liep meer dan behoorlijk en zij genoten van
wat er gebeurde: een veelheid van jazzgeesten, zou je kunnen zeggen, die
onafhankelijk van elkaar opereerden. Wanneer men in het Westen improviseert,
denkt men dat het menselijker is om te reageren op de anderen. Improviseren, zo
denkt men, is niet zozeer eigen ideeën hebben of je eigen werk doen als wel onder
invloed staan van en inspelen op wat iemand anders doet. Deze opvatting is
kenmerkend voor jazzimprovisatie. Gaat er dus eentje hard tegenaan, dan begint
iedereen hard te spelen. Het omgekeerde geldt voor improvisatie in de traditionele
Indische muziek, waar de improviserende muzikant ernaar streeft de anderen van de
wijs te brengen, van de plank te spelen. Een concert is geen gezellig of harmonisch
samenzijn, maar een wedstrijdsituatie, waarin iedere deelnemer om zo te zeggen de
top van zijn kunnen moet bereiken. Die idee heb ik van Henry Cowell.
Zou hetzelfde gelden voor populaire muziek? Zou de muziek waarmee we momenteel
in alle publieke plaatsen om de oren worden geslagen aantrekkelijker worden indien
ze op een onafhankelijker manier werd bespeeld?
De enige verbetering die ik voor popmuziek kan bedenken, bestaat erin dat er een
heleboel verschillende soorten popmuziek in dezelfde zaal zou worden ten gehore
gebracht. Dan zou ik tenminste iets te doen hebben: zoeken naar een oplossing van
de complexiteit. Ik heb getracht de idee van een muziekcircus, waarbij verschillende
dingen gelijktijdig te horen zijn, in mijn werk tot ontwikkeling te brengen: zachte
muziek naast luide, en als je de zachte wil beluisteren, moet je er alleen maar dichter
bij gaan staan! Het is voor mij erg moeilijk geworden om te luisteren naar muziek
met een regelmatige maat. Dat maakt dat ik het met de meeste popmuziek moeilijk
heb. Sommige populaire muziek slaagt erin zich te bevrijden van die eeuwige dreun
- maar heeft toch nog altijd een voorspelbare maat. Rock lijkt me in dat opzicht een
bevrijding omdat de klemtoon er zozeer op de geluidssterkte ligt dat je de beat vergeet.
De laatste tijd heb ik flink wat ervaring opgedaan, eerst met het stuk dat ik ter
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Verenigde Staten schreef voor
het Boston Orchestra, daarna met het Roratorio dat ik in opdracht van de
Westdeutsche Rundfunk en de K.R.O. schreef.
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Het hoorspel gebaseerd op Finnegans Wake van Joyce?
Juist. Ik heb daar een circus met traditionele Ierse muziek in verwerkt. Ik moest
derhalve stapels Ierse volksmuziek beluisteren, altijd hetzelfde tempo, zo ontzettend
constant dat het wel derwisjenmuziek lijkt. Het gaat genadeloos verder als hield het
nooit op; je wordt erdoor behekst en het lijkt alsof je zo snel gaat dat je stilstaat.
Daar hebben we de contradictie weer!
Als je zo ver geraakt, doet het feit dat maat en tempo regelmatig zijn er niet meer
toe. Wat ik nu in mijn Musicircus deed, was al de verschillende instrumenten die in
werkelijkheid samen spelen afzonderlijk op band opnemen, als waren het solisten,
en er vervolgens door middel van toevals-operaties een circus van maken. Het is
prachtig geworden omdat je onmogelijk kan zeggen wat er aan de hand is. Het flikkert
allemaal in je oren.
Hoe bent u met Joyces teksten uit Finnegans Wake te werk gegaan?
Ik heb me twee keer als het ware door het boek heen geschreven. De tweede keer
koos ik de naam ‘James’, en speurde die vervolgens in mijn lectuur overal op in deze
zin: ik nam het eerste woord waarin de letter ‘J’ maar niet de letter ‘a’ voorkomt; het
volgende woord moest een ‘a’ maar geen ‘m’ bevatten; het derde woord had een ‘m’
maar geen ‘e’, enz. Mijn eerste versie besloeg 120 bladzijden. Dat vond mijn uitgever
te lang. Ik kortte de tekst in door een register van de gebruikte lettergrepen aan te
leggen en mezelf elke herhaling te verbieden. Bijvoorbeeld, het woord ‘just’ kon één
keer worden gebruikt voor de ‘J’ van ‘James’ maar mocht verder niet meer
voorkomen. Ik kwam tot 42 pagina's, een tekst die makkelijk in minder dan een uur
kan worden gelezen. Ik kon iedere regel ervan thuisbrengen in de oorspronkelijke
Viking-uitgave, bezocht de plaatsen die in dat verband in Finnegans Wake worden
vermeld - in België zijn dat met name Spa, Kortrijk en Waterloo - en maakte daar
geluidsopnamen. Achteraf monteerde ik die geluiden tussen of bovenop mijn lectuur,
en wel op de plaatsen waar ze thuishoren, de precieze bladzijde en regel van
Finnegans Wake. Die montage verwerkte ik in een compositie die inmiddels door
Peters is uitgegeven. Het is mijn recentste werk, en het toont aan dat je onverschillig
welk boek in een stuk muziek kunt veranderen. Het had evengoed Martin Chuzzlewit
van Charles Dickens kunnen
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zijn. Het hoorspel duurt twee uur; men hoort eerst mijn stem die de tekst zonder de
geluiden leest, en dan hetzelfde mét de geluiden. Men kan de compositie eveneens
live uitvoeren met muzikanten op de scène en met zo'n vierenzestig gesuperponeerde
kanalen. Op die manier kan elk geluid gescheiden ten gehore worden gebracht via
een afzonderlijke luidspreker. Het publiek loopt bij de uitvoering rond en hoort
verschillende dingen. Dat lijkt me prachtig, en ik hoop zo'n uitvoering te brengen
met dans door de Merce Cunningham Dance Company.
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Nieuwe denkrichtingen in de ontwikkelingseconomie
E. Faucompret
Het paradigma van een wetenschap is het geheel van begrippen, relaties en
modellen dat de concretisering inhoudt van een methodisch verworven en
systematisch geordende kennis van een bepaald ‘deel’ van de werkelijkheid.
Lange tijd werd de ontwikkelingseconomie door een aantal paradigmata beheerst
die niemand fundamenteel betwistte. Volgens de theorie van W..te doorlopen,
via welke hij uiteindelijk een volwaardig industrialiseringsnite doorlopen, via
welke hij uiteindelijk een volwaardig industrialiseirngsniveau zou bereiken. Het
groeioptimisme steunde op het klassieke Harrod-Domartheorema dat de
economische groei verklaarde als de evolutle-in-de-tijd van een statische
verhouding tussen gemiddelde spaarneiging en marginale kapitaalcoëfficiënt:
de producenten kregen de beschikking over niet aan consumptie gespendeerde
geldmiddelen die zij in het produktieproces samen met arbeid en technologie
combineerden om een maximaal rendement te behalen. Bij een gemiddeld
jaarlijks groeiritme van ongeveer 5% bereikte een land de z.g. ‘take off’-fase
waardoor zijn ontwikkelingsproces automatisch werd ingeluid. Vele staten van
de Derde Wereld verkeerden echter in de onmogelijkheid de hiervoor benodigde
spaarmiddelen te vergaren. Geen nood: de industrielanden zouden de ‘savings
gap’ financieren; van tijd tot tijd hoorde men zelfs de idee van een nieuw
Marshallplan opperen. Men beschouwde de binnen elk ontwikkelingsland
heersende ongelijkheid als een onbelangrijk en daarom voorbijgaand neveneffect
van een groeiproces dat automatisch zou zorgen voor de optimale
gelijkschakeling tussen produktiviteit en inspanning, tussen rijke en arme streken
binnen een zeker land.
Tot het midden van de jaren zestig hield die klassieke theorie nog stand, ofschoon
intussen een aantal feiten de zwakke plekken ervan hadden aangetoond: de kloof
tussen industrie- en ontwikkelingslanden, en binnen de Derde Wereld verbreedde;
het besef won veld dat ontwikkeling een totaalproces is, dat meer omvat dan de
invoer van kapitaal of ondernemingsinitiatief uit de industrielanden; bepaalde landen
(China) hadden beslist een eigen ontwikkelingsmodel te ontwerpen en hun
inspanningen schenen met succes bekroond te worden.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

905
Raúl Prebisch en zijn E.C.L.A.1 stonden aan de oorsprong van een eerste schuchtere
heroriëntering in het ontwikkelingsdenken. Prebisch' stelling kwam hierop neer:
landbouw- en grondstoffenexploitatie brengen meer arbeid voort dan zij vereisen,
zijn dus arbeidsafstotend. De industrie noemde Prebisch in dezelfde context
arbeidsopslorpend. Aangezien de westerse landen relatief meer industriegoederen
voortbrachten, bezaten zij in de wereldhandel het ‘comparatief’ voordeel. De juist
op industriegoederen toegestane tariefverlagingen versterkten nog dat effect, wan
zij lagen ten grondslag aan de handelsexpansie in de jaren vijftig en zestig. Sindsdien
trad in de ontwikkelingsliteratuur een nieuwe denkschool aan, waarvan de paradigmata
(grotendeels omwille van hun progressief karakter) een bron van ergernis werden
voor de traditionele ontwikkelingseconomie. De nieuwe school benadrukt de
verbondenheid tussen de fenomenen ‘ontwikkeling’ en ‘onderontwikkeling’, de band
tussen economische grootheden in hun functie-totaliteit (rijke - arme landen; stad platteland), de onvermijdelijke belangentegenstellingen tussen industrie- en
ontwikkelingslanden én tussen sociale klassen in eenzelfde ontwikkelingsland,
tenslotte de gemeenschappelijke historische factoren (de ‘ontwikkeling van de
onderontwikkeling’). Met andere woorden voortaan beschouwt men de
onderontwikkeling van de Derde Wereld als onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkeling van de industrielanden. Binnen deze nieuwe school onderscheiden we
drie denkrichtingen2. Een eerste oriëntatie wordt aangegeven door theoretici van de
ongelijke ruil (A. Emmanuel, S. Amin, M. ul Haq e.a.) die de huidige
Noord-Zuid-ongelijkheid op het vlak van de internationale handel situeren. Een
tweede categorie omvat de Latijnsamerikaanse dependencia-economisten. Deze
groep kunnen we verder onderverdelen in een gematigde strekking (C. Furtado, O.
Sunkel, beiden nationalistisch-progressief), de radicalere oriëntatie (H. Cardoso, T.
Dos Santos e.a.), tenslotte de revolutionair-marxistische met A.G. Frank als eminentste
vertegenwoordiger. De nog overblijvende denkrichting is reformistischer getint en
zij verklaart het armoedeprobleem binnen de Derde Wereld aan de hand van de
traditionele stad - plattelandsverhouding. M. Lipton leverde dienaangaande een zeer
belangrijke bijdrage.

1
2

E.C.L.A., Commissione Economica per America Latina.
We wijken met deze indeling enigszins af van degene door Prof. L. Baeck voorgesteld in
zijn lezenswaardig artikel De Nieuwe Internationale Economische Orde en haar kritische
tegenhangers gepubliceerd in Leuvense Economische Standpunten, Leuven, Centrum voor
Economische Studiën (K.U.L.), nr. 10, 1978, 30 pp.
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De theorie van de ongelijke ruil3
Een oude Ricardiaanse wijsheid zegt dat een goed geen waarde bezit omdat het iets
heeft gekost, maar omgekeerd, dat men aan een goed uitgaven wil besteden omdat
het zal kunnen verkocht worden: ‘Corn is not high because rent is paid, but rent is
paid because corn is high’. Volgens de theoretici van ‘de ongelijke ruil’ keert het
kapitalistisch produktiesysteem die eenvoudige economische logica om: opdat de
arbeiders van een méér dan gemiddelde levensstandaard zouden kunnen genieten
kennen de westerse industriebazen relatief hoge lonen toe. Daardoor werd Marx'
profetie inzake de proletarische revolutie ontkracht, meer nog, de ‘robot-democratie’
schenkt de arbeiders de illusie van vrijheid en zelfbeschikking. Via de agitatie van
hun georganiseerde vakverenigingen slagen de arbeiders er immers in alsmaar
belangrijker loonsverhogingen af te dwingen van de kapitalistische superkaste die
graag tot toegevingen bereid is, omdat ze op die manier, zij het met relatief lagere
inkomsten voor zichzelf, de produktie- en inkomenskringloop gaande kan houden.
De (grotere) loonmassa kan trouwens altijd op de verbruikers afgewenteld worden.
Dat proces nu trekt de school van Emmanuel door op het internationale vlak: de
Derde Wereld betaalt onrechtstreeks de prijs voor de in de industrielanden ontstane
loonsverhogingen, waarmee de westerse bourgeoisie haar arbeiders zoet houdt.
Binnen de geïndustrialiseerde wereld leidt een produktiviteitsstijging niet - zoals in
de ontwikkelingslanden - tot prijsdaling maar tot reële loonsverhoging. Ziedaar een
eerste belangrijk element eigen aan de theorie van de ongelijke ruil: in de Derde
Wereldlanden betaalt men slechts lage lonen omdat men daar arm is; en
dienovereenkomstig weerspiegelen ook de prijzen van hun produkten deze armoede.
De geïndustrialiseerde landen daarentegen voeren hun produkten tegen hoge prijzen
uit. Waarom? Omdat ze hoge lonen uitkeren, dus omdat ze rijk zijn. M.a.w. de
gedurende de voorbije jaren verworven levensstijl bepaalt de loon- en prijsstructuur
van een land. Waarom kan dit systeem in stand worden gehouden? Volgens Emmanuel
en zijn geestesgenoten is vooral de onwetendheid van de Derde Wereld daarvoor
verantwoordelijk: van hun

3

S. Amin, Le développement inégal, Paris, les éditions de Minuit, 1973, 365 pp. A. Emmanuel
ea., Un débat sur l'échange inégal, Paris, F. Maspero, 1975, 133 pp. M. ul Haq, Crisis in
development Strategies, World Development, Oxford, World Development Inc., 1ste jg., nr.
7, juli 1973, pp. 29-35.
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macht om die onrechtvaardige structuur in vraag te stellen zijn de ontwikkelingslanden
zich niet voldoende bewust. Ten onrechte, want voorbeelden uit het recente verleden
bewijzen dat zij daartoe wel in staat zijn. Slaagden gedurende de periode 1940-1946
bepaalde Latijnsamerikaanse staten er niet in een industriële basisstructuur op te
richten, dank zij de heffing van een nominaal tarief op alle industrieïmporten, dat
een luttele 40% bedroeg? Een prijsverhoging van de ruwe aardolie van drie tot
veertien dollar het vat daarentegen kon amper de vraag van de industriestaten
afremmen. En zouden deze laatste ooit wel in staat zijn om tropische
landbouwprodukten voort te brengen? De ontwikkelingslanden van hun kant kunnen
het makkelijk stellen zonder de van de (elkaar beconcurrerende) industriestaten
afkomstige technologie, die immers niet aan een primaire levensbehoefte beantwoordt.
Hoe ontstaat nu de ongelijke ruil? Een groot deel van de export van de Derde Wereld
bestaat uit produkten van de land- en mijnbouwsector. Omdat die soort handelswaren
slechts in geringe mate met moderne produktiemiddelen kan worden voortgebracht,
de produktiviteit van ontwikkelings- en industrieland derhalve onvergelijkbaar is,
noemt S. Amin deze ruil ongelijk. Inderdaad, gedurende vier werkdagen produceert
de gemiddelde westerling-arbeider b.v. een modern industriegoed dat naar de Derde
Wereld wordt geëxporteerd. In ruil daarvoor eigent hij zich een produkt toe waarvoor
een ‘zuiderling’, ook al mocht hij over identieke produktiemiddelen beschikken, tien
werkdagen nodig had. Emmanuel wijst op een tweede soort van ongelijke ruil. In
industrie- en ontwikkelingslanden met identieke produktiviteit voorgebrachte goederen
worden toch tegen verschillende prijzen verkocht (cfr. de petroleum-, voedingswarenen scheikundige sector). Ondanks zijn identieke produktiviteit krijgt de Derde
Wereld-arbeider slechts een lager loon uitbetaald. Waarom? Omdat de Westerse
ondernemers hun kapitaal tegen maximaal rendement zoeken te beleggen, en omdat
het potentieel rendement relatief hoger ligt in de Derde Wereld wegens de daar
heersende kapitaalschaarste. De accumulatie van kapitaal in de Derde Wereld-landen
gaat evenwel slechts door tot op het moment dat de marginale produktiviteit van in
het Westen belegde kapitaal opnieuw gestegen is. Waar in hte verleden dat westerse
kapitaal onbeperkt zorgde voor de economische ontwikkeling van andere landen
(Marx) liggen de zaken nu anders. Ontwikkelingslanden zijn immers voor buitenlandse
investeringen slechts een beperkte afzetmarkt: wanneer men dan toch in de Derde
Wereld belegt, gebeurt dit bij voorkeur in sectoren waar lage lonen worden uitgekeerd
of (en) waar veel ongeschoolde arbeid voorhanden is. Ook hier weer dezelfde
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conclusie: de opstelling van de westerse ‘bourgeois-democratie’ remt de daling van
de winstvoet af, en belet meteen de vorming van hoge(re) prijzen voor Derde
Wereld-produkten, omdat slechts lage lonen uitgekeerd kunnen worden. Al bij al is
de uitbreiding van het kapitalistisch systeem naar de Derde Wereld toe, voor de
industriële ondernemers zelf een goede zaak: via de gelijkschakeling (bestendiging)
van de winstvoeten verkrijgen zij een hoger rendement op de belegde kapitalen.
Welke oplossing voor het armoedeprobleem stelt de school van de ongelijke ruil
in het vooruitzicht? Alleen de definitieve scheiding tussen Noord en Zuid kan
verhinderen dat reële loonstijgingen en gelijkschakeling van de winstvoet in de
industrielanden, nog langer de levensstandaard van de Derde Wereld-arbeider
aantasten. M. ul Haq verwoordt deze idee van radicale ‘delinking’ als volgt:
‘Zoals China moet de Derde Wereld de eigen ontwikkeling stimuleren, en een
verschillende levensstijl aannemen, een consumptiepatroon in overeenstemming met
haar armoede.... zonder door de levensstandaard der rijken verleid te worden. Dit
laatste vereist een herdefinitie van economische en sociale objectieven... de liquidatie
van geprivilegieerde groepen en gevestigde belangen... de herverdeling van de
politieke en economische macht’4.

Beoordeling van de theorie van de ongelijke ruil
Bepaalde elementen in deze theorie zijn voor kritiek vatbaar. Zo steunt de hypothese
van de winstegalisatie op de bewering dat de gemiddelde winstvoet in de
industrielanden geen neiging tot dalen vertoont, wat in tegenspraak is met de feitelijke
ervaring van de jongste vijf jaar. Een tweede kritiek heeft betrekking op de ongelijke
loonsverhouding bij identieke produktiviteit. Uit ons eigen onderzoek bleek die
ongelijkheid slechts in ongeveer de helft van de onderzochte gevallen op te gaan.
Dat de stellingen van Emmanuel een grond van waarheid bezitten is zonneklaar; of
men echter kan gewagen van een ‘theorie’ van de ongelijke ruil durven we betwijfelen.
Bovendien handelt deze theorie enkel over de problematiek van de prijzen der
verhandelde produkten; een globale verklaring voor de bestaande Noord-Zuidkloof
levert ze niet, omdat deze laatste eveneens verband houdt met verhandelde
hoeveelheden, en vooral ook met de

4

M. ul Haq, op. cit., p. 29.
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interne tegenstellingen binnen elk ontwikkelingsland. Dit laatste aspect nu geniet
vooral de belangstelling van de dependencia-economisten.

De leer van de dependencia5
C. Furtado en O. Sunkel menen dat de Latijnsamerikaanse industriële elite definitief
dient te verzaken aan de introductie van het westerse consumptiemodel, dat alleen
maar tot eenzijdige afhankelijkheid van de dominante economie heeft geleid. Centraal
in hun theorie staat de door het contact met het hoog-ontwikkelde Westen ingevoerde
‘duale’ economische structuur: binnen de meeste ontwikkelingslanden ontstaat n.l.
een moderne buitenlandse sector gekenmerkt door de betaling van hoge lonen en
een behoorlijke rendabiliteit van het ingezette kapitaal. Artificieel hoge wisselkoersen
zijn daarvan het gevolg; en verder nog het feit dat de behaalde winsten niet in de
lokale economie geïntegreerd worden, en dat nieuwe investeringen door de bestaande
‘enclave-sector’ worden afgestoten. De meeste Latijnsamerikaanse staten voerden
een invoersubstituerend beleid, d.w.z. ze poogden buitenlandse door inheemse
produktie te vervangen. Maar Furtado en Sunkel toonden aan dat juist dit proces een
aanzienlijke vreemde kapitaalsaccumulatie teweegbracht, waardoor Latijns-Amerika
volledig in de greep van de multinationale ondernemingen geraakte. Waar de politiek
van de multinationals in het Westen vrij homogene consumptiepatronen in het leven
riep, leidde ze in Latijns-Amerika tot aanzienlijke verbruiksdifferentiëring. De
Latijnsamerikaanse staten maken een zware crisis door: op economisch vlak door
de sterke penetratie van het buitenlands kapitaal in alle inheemse ondernemingen op
technologisch vlak door de import van kapitaalintensieve technieken; op
cultureel-maatschappelijk vlak door de promotie van het consumptieka-

5

T. Dos Santos, The structure of dependence, American Economic Review, Evanston, American
Economic Association, 60ste jg., nr. 2, mei 1970, pp. 231-236. O. Sunkel, Big Business and
dependencia, Foreign Affairs, Nex York, Council on Foreign Relations, 50ste jg., nr. 3, april
1972, pp. 517-531. C. Furtado, Le mythe du développement économique, Paris, Anthropos,
1978, 151 pp. A.G. Frank, Dependent Accumulation and Underdevelopment, New York,
Monthly Review Press, 1979, 226 pp. id., Lumpenbourgeoisie en lumpenont-wikkeling,
Amsterdam, Van Gennep, 1975, 146 pp. id., Le développement du sousdéveloppement, Paris,
F. Maspero, 1970, 372 pp. F.H. Cardoso, The industrial elite in Latin America, in
Underdevelopment. The third world today, (ed. H. Bernstein), New York, Penguin Books,
1978, pp. 191-204.
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pitalisme; tenslotte op het vlak van de concrete ontwikkelingsstrategie, wegens de
instelling van de internationale zakenwereld die ten alle prijze een consumptieproces
ten gunste van de gegoeden in de samenleving wenst op te dringen6.
T. Dos Santos en F.H. Cardoso beklemtonen vooral het belang van historische
factoren: het fenomeen van de Latijnsamerikaanse onderontwikkeling behoort tot
een proces van geleidelijke inschakeling in de wereldmarkt. Dat ving aan met de
inlijving van enigerlei vreemde elementen in de economie (de plantagecultuur), en
evolueerde nadien tot de buitenlandse uitbating van de belangrijkste exportproduktie.
Het logische sluitstuk van die evolutie was de gedwongen invoersubstitutie: het
buitenlands kapitaal loste gewoon de buitenlandse exportuitbuiting af. In tegenstelling
tot Frank (cfr. infra) houden voormelde en andere dependencia-theoretici enigerlei
evolutie en verandering voor mogelijk. Zij beklemtonen vooral de historische taak
van de autochtone ondernemers die, volgens hen, hun economische machtspositie
ten dele moeten prijsgeven ten gunste van andere groepen binnen de
Latijnsamerikaanse samenleving.
André Gunder Frank is de marxistische dependencia-lijstaanvoerder. Naar zijn
mening bestaat in Latijns-Amerika géén duale of prekapitalistische samenlevingsvorm.
Integendeel, de hele Derde Wereld maakt deel uit van het imperialistisch
wereldsysteem; het interne kolonialisme vormt slechts een onderdeel van het externe;
de onderontwikkelde Derde Wereld is arm omdat de industrielanden rijkdom
opstapelen. In tegenstelling ook tot andere dependencia-economisten houdt Frank
economische groei in de ontwikkelingslanden voor onmogelijk. Groei in het Westen
leidt bovendien tot ‘immiserization’, tot toenemende verpaupering in de Derde
Wereld. Het z.g. ‘lumpenproletariaat’ van die landen bestaat uit alle arbeiders,
afgestompt door de minderwaardige situatie waarin ze verkeren. Binnen de periferie
ontwikkelen zich nieuwe kapitalistische centra die op hun beurt de ‘subperiferie’
plunderen. Frans centrale thesis komt hierop neer: daar de uitbuiting haar eigen
instandhouding vereist en de uit de Derde Wereld afkomstige kapitalen moeten
bijdragen tot de ongebreidelde produktie-overcapaciteit in het Westen, zullen de
ontwikkelde landen nooit bereid worden gevonden om zelfs maar een klein deel van
hun geaccumuleerde welstand naar de Derde Wereld over te hevelen. Frank predikt
dan ook de Marxistische revolutie: alle produktiemiddelen

6

O. Sunkel, op. cit., pp. 528.
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dienen gecollectiviseerd te worden, en de Derde Wereld moet eens en voorgoed met
het Westen breken.

Beoordeling van de dependencia-theorie
Met recht beklemtonen de dependencia-economisten een aantal ongunstige
neveneffecten van het kapitalistische groeimodel. Ze gaan daarbij echter vrij arbitrair
te werk. Alsof ook niet binnen het centrum bepaalde staten tot de politiek-economische
invloedssfeer van andere behoren; alsof niet bepaalde industriestaten, soms in
belangrijkere mate nog dan Derde Wereldlanden, een deel van hun kapitaalsurplus
naar de dominante economie zien weg vloeien; alsof geen enkel Derde Wereld-land
zich dank zij buitenlands kapitaal zou hebben ontwikkeld; alsof niet binnen elk
industrie-of ontwikkelingsland grote regionale tegenstellingen kunnen bestaan. Dit
laatste aspect staat centraal in de stad-platteland-benadering van Lipton.

De stad-platteland-theorie7
Waar de ongelijke ruil- en dependencia-theorieën nog zekere affiniteiten vertonen
treden we met Liptons stad-platteland-benadering een nieuwe denkwereld binnen.
In tegenstelling tot Frank meent M. Lipton dat het wereldkapitalisme als ‘agens van
vooruitgang’ niet de ontwikkelingslanden uitbuit, maar dat de stedelijke structuur
binnen elk van die landen deze taak overneemt. In een van zijn eerste publikaties
had Furtado dit probleem reeds aangeraakt: de massale emigratie naar
Latijnsamerikaanse steden werd volgens hem veroorzaakt door de daar beschikbare,
relatief goedkope technologie en de daar heersende ‘overmechanisering’. Lipton
peilt naar de dieperliggende oorzaken: opdat de stedelijke elite op voordelige wijze
kapitaalgoederen zou kunnen importeren oefent ze druk uit op de overheid en
verstevigt haar eigen machtspositie, het kapitalisme als zodanig leidt tot
plattelandsexploitatie, omdat de tegenstelling arbeid - kapitaal niet zonder meer
geprojecteerd kan worden op de verhouding stad-platteland. De zogeheten ‘stedelijke
vertekening’ (‘urban bias’)

7

M. Lipton, Why poor people stay poor: a study of urban bias in world development, London,
Smith, 1977, 467 pp.
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houdt volgens Lipton de bewoners van het platteland in de greep van de armoede.
Terwijl in de industriestaten de geproduceerde waren via de toekenning van hoge
lonen afgezet kunnen worden, slagen in de ontwikkelingslanden noch landbouw,
noch industrie erin voldoende koopkracht te scheppen. Waar in de westerse landbouw
de traditioneel-feodale verhoudingen verdwenen, verstevigen deze laatste, in de
Derde Wereld, de greep van het stadskapitalisme. In tegenstelling met Furtado die
het surplus van de landbouwproduktie enkel beschouwde als nuttig voor de stedelijke
bevoorrading, meent Lipton dat elk ontwikkelingsland moet starten met een massale
landbouwvoortbrengst, alvorens het tot een succesvolle industrieel-stedelijke revolutie
kan overgaan. In tegenstelling ook met Furtado's bewering dat de landbouw in dienst
hoort te staan van de industriële ontwikkeling, vindt Lipton dat ieder
ontwikkelingsland allereerst een arbeidsintensieve, op wetenschappelijke
teeltmethodes gefundeerde landbouwsector moet opbouwen. Industrialisering zonder
ontwikkeling van de landbouw leidt tot ‘zelfmoord’, omdat alleen het platteland
loongoederen en besparingen kan leveren. Kortom, de heersende
stad-plattelands-ongelijkheid dient te verdwijnen; de landbouwers horen voor hun
produkten een behoorlijke vergoeding te ontvangen, zodat tegelijker tijd koopkracht
wordt geschapen waarmee zij industriegoederen kunnen verwerven.

Beoordeling van de stad-platteland-theorie
Dat de groei van de landbouwsector voor het ontwikkelingsproces een determinerende
variabele is werd reeds in de traditionele ontwikkelingstheorie onderkend (Lewis).
Lipton bewijst echter dat niet alleen de kapitalistische wereldstructuur, maar ook de
nationale metropool het kapitaalsurplus aan het platteland van de Derde Wereld
onttrekt. De coalitie van buitenlandse belangen, stedelijke arbeidsaristocratie en
Derde Wereldmanagement stelt immers alles in het werk, om een rechtvaardiger
inkomensverdeling ten voordele van de minder gegoeden (tewerkgestelden in de
landbouw én stedelijk proletariaat) tegen te gaan. Op dit punt vertonen de
dependencia- en de stad - plattelandtheorie toch wel een opvallende gelijkenis.
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Besluit
De drie nieuwe theorieën schijnen in de ontwikkelingseconomie definitief burgerrecht
te hebben verworven. Ofschoon zij ieder afzonderlijk pretenderen de ganse
ongelijkheidsstructuur tussen Noord en Zuid te verklaren, en daarom ook tamelijk
onverdraagzaam staan t.o.v. elkaar, menen we dat ze elk slechts een bepaald aspect
van de ingewikkelde Noord-Zuid-problematiek blootleggen. Waar de aanhangers
van de ‘ongelijke ruil’, de belangentegenstelling tussen de arbeidersklassen van
industrie- en ontwikkelingslanden benadrukken, situeren de overigen dit conflict op
nationaal vlak, tussen de verschillende sociale klassen of tussen stad en platteland.
Allen leggen zij echter de klemtoon op een meer autocentrisch ontwikkelingsmodel,
en dienovereenkomstig op een verslapping van de betrekkingen tussen Noord en
Zuid. Die theorieën zijn dus een levende negatie van wat zich hedentendage concreet
op internationaal-politiek niveau afspeelt: de leiders van de Derde Wereld verlangen
precies de relaties tussen hun landen en de industriestaten te verstevigen, m.a.w., de
dependencia, de ongelijke ruil en waarschijnlijk ook de onevenwichtige
stad-platteland-verhouding te versterken. Van hun kant verdedigen bepaalde
internationale organisaties als de I.L.O. (International Labor Organisation) of de
Wereldbank eveneens het basisbehoeftenmodel. T.o.v. de sympathie uit die hoek
kan men echter het nodige wantrouwen koesteren: vrezen de vakverenigingen (die
deel uitmaken van de I.L.O.) niet vooral de weerslag van de industrialisatie van de
Derde Wereld op de westerse tewerkstelling? Konden we voor enkele jaren niet
meemaken op welke wijze de Wereldbank de Chileense belangen behartigde?
Onbewust dragen bovenvermelde ‘nieuwe’ economisten dus misschien wel bij tot
de benadeling van de belangen die ze oprecht wensen te verdedigen.
Tenslotte: het is opvallend hoe weinig deze nieuwe denkscholen gebruik maken
van kwantitatief-statistische gegevens of methodes. Nochtans moet o.i. het fenomeen
van de onderontwikkeling eveneens in ieder land afzonderlijk worden bestudeerd.
Alleen op die wijze zal men tot een wetenschappelijke benadering kunnen komen
die een integrale verklaring oplevert voor dit levensgrote probleem.
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Het proza van Doeschka Meijsing
B.M. Salman
Van Doeschka Meijsing - geboren in Eindhoven (1947) en opgegroeid in Haarlem
- zijn tot nu toe drie boeken verschenen: De Hanen en andere Verhalen (1974),
Robinson (1976) en De Kat achterna (1977). Ze werden door critici en lezers over
het algemeen welwillend ontvangen en zijn ondertussen respectievelijk aan hun
tweede, vijfde en vierde druk toe1.
Haar debuut vertoonde volgens T. v. Deel geen sporen van beginnerschap2
en van Wam de Moor kreeg de debutante de zeer positieve karakteristiek van
een ‘groot talent’ dat ‘debuteert als een vorstin’3. De lezers hebben wat
gematigder gereageerd op deze zeven verhalen in de ik-vorm: pas in 1978 bleek
een tweede druk nodig. Mogelijk dat die matiging verband hield met de ik-vorm
die in deze bundel immers niet de vertrouwde ik-vorm is van bekentenisliteratuur
of autobiografie.
Het is een ik-vorm die juist identificatie van de hoofdpersoon met de schrijfster moet
voorkomen. Vandaar dat zich achter de ik van deze verhalen achtereenvolgens
verschuilen een theologiestudent, een bibliothecaresse, een kunstschilder, een
hotelhoudster, een wat vage vrouwenfiguur, een fotomodel en een rechercheur. Nogal
uiteenlopende verhalen dus, maar ze worden bijeengehouden door eenzelfde
levensvisie: vergankelijkheid van een leven dat zich buiten de ik-figuur om schijnt
te voltrekken en waarin de ik geen andere troost heeft dan droom en verbeelding.
Niet veel anders ligt het inhoudelijk met haar tweede boek, de roman Robinson,
die het verhaal vertelt van een zeventienjarige scholiere die op haar nieuwe school
gefascineerd wordt door een klasgenoot en een wat alternatieve, jonge lerares. Ook
hier trekt het leven aan deze hoofdfiguur in de puberteitscrisis voorbij. Zij schijnt
daar nauwelijks vat op te hebben.

1

2
3

De schrijfster heeft algemene en vergelijkende literatuurwetenschap gestudeerd te Amsterdam.
Ze was een paar jaren lerares, daarna medewerkster aan het Instituut voor Neerlandistiek
van de universiteit van Amsterdam; thans is zij redactrice literatuur voor het weekblad Vrij
Nederland.
Zie boekomslag van de tweede druk, de Salamander-uitgave (1978).
Wam de Moor in Meester en Leerling, pag. 135, Bzztôh, 's-Gravenhage, 1978.
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Alles overkomt haar: de verhuizing, de warme zomer, de vriendschap met Daniël,
het bezoek aan Johanna Freida, de lerares met wie haar lichtzinnige vader een
verhouding aangaat en de bedilzucht van haar burgerlijke moeder. Het lijkt allemaal
buiten haar te staan, zoals heel het mooie zomerse leven, dat in een prachtige slotalinea
‘wegliep van haar, in deze of gene richting, dat deed er niets toe, maar weg van waar
zij stond.’ Vormelijk is er tussen dit tweede boek en de verhalenbundel een groot
verschil. Het is niet in de ik-vorm geschreven; er is een onpersoonlijke verteller. De
roman is het resultaat van een vooraf bedachte, nauwgezette constructie. De schrijfster
wou zeven hoofdstukken geven die, met een klassieke afronding, van zomer tot
zomer een vol schooljaar zouden omsluiten en waarin het water een belangrijke rol
zou spelen. Vooraf had ze daarom scheepvaarttermen verzameld. In haar verhalen
ging het heel anders: geen constructie vooraf, ze ziet iets, zoekt naar een beginzin
en het verhaal rolt er als vanzelf uit4. Of alle hommage aan Nabokov en/of Borges
er dan ook vanzelf in komt, is me daarbij niet zo duidelijk.
Voor critici en lezers was Robinson een heel goed boek: vijf drukken in vier jaar.
Reinjan Mulder, Huisman en Boogaard noemden het respectievelijk een enorm, een
grandioos en een schitterend boek5. In dat schetterende koor detoneerde alleen Kees
Fens, die haar debuut een ‘heel bijzonder debuut’ had genoemd, maar Robinson ‘het
verhaal van Pipi in Haarlem, een scholierenverhaal’ vond6.
Na het verschijnen van Doeschka Meijsings derde boek, De Kat Achterna (1977),
was de kritiek wat ingehoudener, maar ze bleef onverdeeld gunstig. ‘Stilistisch vind
ik hem (= de roman) niet steeds even zorgvuldig’ zegt T. v. Deel en volgens Wam
de Moor is het derde deel van deze roman minder evocatief7. De lezers reageerden
wat spontaner: het boek was in 1978 aan zijn vierde druk toe. Blijkbaar was de
schrijfster erin geslaagd haar spontane bedoelingen op de lezers over te brengen. Uit
haar mededelingen bleek immers dat ze opnieuw tot de spontaneïteit van haar
verhalenbundel had willen terugkeren. ‘Bij dit nieuwe boek dacht ik: ik begin gewoon
te schrijven’8.
Inhoudelijk sluit de roman De Kat Achterna heel goed aan bij de vorige

4
5
6
7
8

Haagse Post, 10-9-1977, ‘Het Academisme in de Literatuur.’
Zie boekomslag van De Kat achterna, tweede druk, 1977.
In De Volkskrant van 30-11-1974 en die van 5-6-1976.
Tom van Deel in Trouw/Kwartet van 10-12-1977 en Wam de Moor in Meester en Leerling,
pag. 150.
Haagse Post, 10-9-1977.
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boeken. Ook nu weer een hoofdfiguur die leeft in de ban van een ander. Teruggekeerd
tot de ik-vorm creëert de schrijfster een ik-figuur die na een mislukt verblijf van een
jaar in Canada is teruggevlogen naar het snikhete Amsterdam. Haar familieleden en
bekenden blijken met vakantie en in de zo ontstane opgelegde eenzaamheid heeft ze
alle tijd heel haar vroeger bestaan, en niet alleen het Indianenavontuur in Canada,
eens goed te overdenken. Die herinnering beslaat de tien hoofdstukken van het eerste
deel. In de drie hoofdstukken van het tweede deel vinden we de ik-figuur in de witte
stilte van het ziekenhuis waarin ze ligt te herstellen van een ernstig auto-ongeluk. In
acht hoofdstukken die te zamen het derde deel vormen, zien we haar aan het werk
als tijdelijk bibliotheek-assistente (Borges!). Ze is de ietwat idealistische assistente
van haar zeer realistische meerdere, Mevrouw Schoenmakers, die voor een half jaar
naar Canada zal vertrekken. Maar nog voor ze met haar bibliotheekwerk is begonnen,
heeft ze de kennismaking hernieuwd met de vriend en geliefde uit haar jeugdjaren,
Menno van der Pol. Ze gaan een relatie aan en het zwevende slot van het boek doet
vermoeden dat die relatie wordt beëindigd.
De fascinatie houdt de boeken van Doeschka Meijsing bijeen. ‘De geschiedenis van
een fascinatie, zo zou ik elk boek van me wel willen noemen’, zegt ze in een gesprek
met Johan Diepstraten en Sjoerd Kuyper9. Die fascinatie - nu ook weer niet zó vaak
een expliciet gegeven in de literatuur - is de betovering die van iets of iemand uitgaat;
men raakt in de ban van de persoon of de zaak en wordt erdoor geboeid, ten slotte
geheel beheerst. We spreken wel van een fascinerende aanblik, een boeiende studie
en het in de ban raken van een bepaalde persoon. De fascinatie is anders dan de
vriendschap en de liefde. Bij de fascinatie gaat het vaak om slechts één enkel facet
van de fascinerende figuur. In Robinson om de vrijmoedigheid van Daniël en Johanna
Freida, in De Kat Achterna om de apotheek en het vanzelfsprekende optreden van
Eefje. Bij vriendschap en liefde gaat het om de hele persoonlijkheid. De gefascineerde
zwijgt en houdt geheim, terwijl de verliefde spreekt en bekend maakt. Waar de
verliefde zal proberen waarheid te zoeken en de ander goed te doen, daar zal de
gefascineerde, als hij móet spreken, niet de waarheid zeggen, maar het woord dat
greep geeft op de ander. Dat verklaart de leugenachtigheid die de fascinatie meebrengt.
De geboeide wordt

9

Johan Diepstraten en Sjoerd Kuyper in Het Nieuwe Proza, Amsterdam, 1978 op pag. 170.
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passief en raakt geïsoleerd; de verliefde wordt actief en sticht gemeenschap. Die
passiverende werking van de fascinatie wordt in de boeken van Meijsing heel
duidelijk. Vrijwel alle critici vermelden dan ook dat in haar boeken het leven als
ongemerkt aan de hoofdfiguren voorbij schijnt te gaan. Aan het einde van Robinson
trekt het leven zelfs woordelijk weg en blijft Robinson achter. Het slot van De Kat
Achterna blijft zwevend, maar is passief. Ze gaat niet naar de balletvoorstelling, ze
blijft alleen, zij het met kloppend hart. En F.J. Holzberger uit het verhaal De Zaak
Judith Reiss wacht héél geduldig af ‘want ten slotte is mijn dromen en herkennen
van Judith Reiss de laatste emotie die ik nog heb.’
Omdat de gefascineerde leeft in de ban van de fascinerende trek in een persoon,
komt het ook niet tot een gewone liefdesrelatie. Robinson bedrijft de liefde dan ook
alsof ze er niet bij was. Dat de fascinatie zich eerder afwendt van de persoon in zijn
totaliteit om zich te blijven keren naar de boeiende eigenschap, wordt heel duidelijk
in het negende hoofdstuk van De Kat Achterna waar de ik-figuur aan Eefje bekent
ongelukkig te zijn. Eefje vraagt dan wel naar het wat en waarom, maar uit dezelfde
zin blijkt dat beide figuren beseften ‘dat we niets van elkaar wisten en dat we ook
geen woorden voor elkaar hadden en ik wist dat er alleen maar sprake was van een
fascinatie voor een huis en de intieme binnenkant daarvan’ (86).
Kenmerkend voor de overigens heel verschillende boeken van Doeschka Meijsing
- verhalen, novelle10, roman - zijn ook het steeds opduikende tijdsprobleem, de
literatuurinvloeden, de jeugdherinneringen en het taalgebruik.
‘Tijd is interpretatie’, zegt Jan uit het verhaal Temporis Acti (De Hanen en andere
verhalen, 29). Verderop krijgt de aleph (van Borges!) de betekenis van eindeloze
tijd en het verhaal besluit ermee ‘dat tijd en vergetelheid twee grootheden zijn die
ons onbegrip dekken’ (De Hanen en andere verhalen, 32). De hoofdfiguur uit De
Kat Achterna zegt na haar langdurig verblijf in het ziekenhuis niet dat ze dààrdoor
het voorjaar als zo nieuw ervaart, al zal dat er in feite wel mee te maken hebben
gehad, nee, ze zegt dat het ontzettend lang geleden is dat ze nog met de tijd overweg
kon. Namelijk toen ze ‘nog wakker werd omdat het licht door de gordijnen

10

Robinson (1976) is verschenen als roman. In het interview met Johan Diepstraten en Sjoerd
Kuyper zegt de schrijfster evenwel: ‘En achteraf geloof ik ook niet dat het echt gelukt is, dat
het niet echt een roman geworden is. De situatie is zo schetsmatig en de personen ook - met
uitzondering van Robinson zelf - dat ik vind dat het eerder in de buurt van een novelle komt.’
(pag. 164)
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kierde en niet omdat de wekker afliep’ (150). Het probleem zit blijkbaar diep en is
al heel oud. De schilder uit het verhaal De Gemeenschap der Heiligen dacht als
jongen al het tijdsprobleem te mogen zien als een eindeloze doortocht door een
labyrint (De Hanen en andere verhalen, 37). En dat beeld brengt ons niet alleen bij
de school van Robinson en het verhaal over Dostojevski uit De Kat Achterna, het
brengt ons ook weer bij de al eerder genoemde Borges. Toch is het niet alleen Borges,
het zijn ook Nabokov, Heine, Vestdijk, Marsman e.a. van wie men sporen in het
werk van Doeschka Meijsing terugvindt. In interviews schroomt ze niet daarvoor uit
te komen, zoals ze daar ook enkele autobiografische elementen niet verzwijgt11: de
reis naar Canada, het dansen op de Moldau, de balletlessen en de jaren op school
met de opvallende glazen hall die in het Haarlem van die jaren wel het
‘meidenaquarium’ genoemd werd. Maar ik veronderstel dat daaraan heel wat
herinneringen aan haar roomse jeugd moeten worden toegevoegd: het als maar
vallende Mariabeeld in de huiskamer, de beschrijving van de kerk en de school (De
Kat Achterna, 32-35), het Kerstfeest in de kerk (De Kat, 85), de kathedrale basiliek
van Haarlem waar moeder Koedooder uit het verhaal De Gemeenschap der Heiligen
kaarsen ging opsteken en bidden (De Hanen, 46) en de kleine ruimte in de binnenstad
waar de moeder van de ik-figuur (De Kat, 106) kaarsen opstak en bad12. In het verhaal
De Hanen staat een grap uit de ‘roomse hoek’ en op de school van Robinson worden
godsdienstleer en sociologie vermengd, een op de middelbare scholen uit de jeugdjaren
van Doeschka Meijsing meer gesignaleerd euvel.
In hoeverre de vader- en moederfiguur uit De Kat Achterna op reële voorbeelden
teruggaan, durf ik niet te zeggen. Maar opvallend is wel dat moeder Koedooder uit
het juist genoemde verhaal (De Hanen, 42) met eenzelfde wenkbrauwenspel het doen
en laten van kindlief begeleidt als de moeder van de ik-figuur doet in de
gezinsgemeenschap uit De Kat Achterna (28, 44, 75). Of men consequenties wil
verbinden aan het feit dat de vader zowel in Robinson (62) als in De Kat Achterna
(21, 125) niet onder de indruk is van de schoonheid van zijn dochter, laat ik graag
aan het fotomodel uit Joey Santa's Dood (De Hanen, 77) over, dat namelijk van
zichzelf zegt: ‘het lelijke kind dat ik was en de mooie vrouw die er uit gegroeid is’.

11
12

In Het Nieuwe Proza pag. 184.
Wie in Haarlem bekend is, herkent opeens het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Haarlem
in de Jansstraat.
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En elders: ‘Ik was heel onaantrekkelijk. Freddy noemde me altijd het lelijke jonge
eendje als hij vroegere foto's van me bekeek.’ (De Hanen, 80). Dat lelijke jonge
eendje roept zowel associaties wakker aan een domme mens als aan een autootje dat
in de volksmond een ‘lelijk eendje’ heet. Over dat associërend en ook variërend
taalgebruik van Doeschka Meijsing valt wel iets te zeggen. Voortdurend brengt ze
variaties aan in de vele staande uitdrukkingen en zegswijzen uit de omgangstaal en
dat draagt er toe bij dat haar proza niet vervlakt of clichématig wordt. In het eerste
verhaal in haar debuutbundel treft al: ‘Mia koos van twee kwaden niet de rol van
ongehuwde moeder’ (19). Verder, om nog een enkel voorbeeld te geven: ‘Huilbuien
hadden bij mij de emmer doen overlopen’ (58). In Robinson leest men staaltjes als:
‘mij als varkentje wel even kon wassen’ (23), ‘daar had de duivel mee gespeeld’
(24), ‘palmde slok na slok haar moeder in’ (82), de moeder die ‘haar dochter op het
droge had gekregen’ (103) en de dochter die vindt: ‘kijken doet geen zeer maar praten
des te meer’ (103). Uit De Kat Achterna valt te noteren: ‘een flinke vinger in de pap’
(13); ‘de zonneschijn van dit huis’ (48), ‘de hele dag had de wereld aan mijn voeten
gelegen, het schaamrood brandde tot in mijn hals’ (87), ‘de wind en de tijd speelden
onder één hoedje’ (149).
Maar er gebeurt meer in het proza van Doeschka Meijsing. Heel vaak laat ze ook
woorden en zinnen al associërend wat op hun beloop13. Dat leidt in de bundel verhalen
tot een passage als deze: ‘Ik had kunnen lossen en laden, maar het enige wat er door
mijn oom Koedooder gelost werd, was soms een gewichtig papier in de prullenbak
en mijn tante loosde slechts zo nu en dan een zucht bij de thee.’ En in het verhaal
Königshof: ‘Je kunt toch niet bij de pakken neer gaan zitten. Je kunt toch niet over
je laten lopen, dan maken ze binnen de kortste keren van Königshof een zwijnenstal’
(57). In Het Denken Cadeau uit dezelfde verhalenbundel staat deze zin: ‘Boven het
lawaai uit wist hij me duidelijk te maken dat hij het allemaal niet meer zag zitten of
het juist weer allemaal wel zag zitten’ (67). In dat verhaal geeft de schrijfster ook
een brief in z'n geheel weer. De aanspreking luidt ‘Lieve D.’, maar zes regels lager
is het ‘lieve zuster Ursula’ en weer even verder ‘mijn beste Watson’ om er tegen het
einde weer van te maken: ‘Lieve, lieve D.’ en ‘Mijn lief, mijn lief’ (72-73). Dat het
bij die twee laatste varianten meer om de lust van de allitererende woorden dan om
het

13

Soortgelijke verschijnselen komen ook voor in de nog ongebundelde verhalen en in haar
journalistiek werk. Eén enkel voorbeeld uit het laatste: ‘... zo'n kloof als er bestaat tussen
waken en slapen, of tussen waken en dromen, of tussen waken en nooit meer slapen’,
Cursivering van mij. (Vrij Nederland, 15-12-1979.)
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versterkingseffect van de herhaling gaat, wordt duidelijk als men in het verhaal
Temporis Acti de slotpassage over de vriendin met de bekoorlijke lichtval in haar
ogen leest: ‘Lieve lichte Elsa’ (31). Soms zijn de allitererende associaties uit Robinson
vergelijkbaar met de hier bedoelde. Zo: ‘Een liefje hier, een liefje daar’ (95), ‘uit
verre, verre landen, (95). Maar dat is niet altijd het geval. Er zijn ook plaatsen die
bewust associaties willen oproepen aan overbekende literaire plaatsen of aan
volksliedjes, wat trouwens van sommige van de gegeven voorbeelden ook al geldt.
Van de warme zomer in de periode van de verhuizing in Robinson heet het: “De
mussen vielen als vanouds van de daken”, waarbij vele lezers zullen geloven een
schim van Een Oude Kennis van Hildebrand te ontmoeten. Aan de discussies met
Daniël Bierwolf (“wiens vader overigens weinig aandacht had voor zijn welpen”)
gaat een passage vooraf waarin staat: “niet in dit tranendal” (10). Als dan de discussie
met Daniël, een getekende, goed op gang komt, krijgen we op één bladzijde met
gevallen engelen te doen, met licht en duisternis, de beet in de appel, het slaan op de
rots en het bord linzensoep (25). Een associatieve keten die al in het verhaal De
Hanen is vóórgesmeed. De theologie studerende ik-figuur heeft het daar
successievelijk over “de heren der hoenderschepping” (7), “de haan van Petrus” (8),
“de ondoorgrondelijke wegen van God” (10), “de Heer van de schepping, de ark”
(15), “wat de zonen van de heren doen is welgedaan” (17) en “de niet-bestaande
paradijstuin” (22).
In De Kat Achterna ondergaat het variatie- en associatieproces merkbaar een
verruiming. Daar is het niet alleen variëren en associëren, daar wordt het ook
resoneren. Ik bedoel daarmee een zodanig gebruik van al of niet gevarieerde citaten
dat de sfeer van het geciteerde werk in heel de passage voelbaar blijft. Van elk van
de hier bedoelde verschijnselen zijn gemakkelijk voorbeelden te vinden. Het begint
al met de eerste hoofdstuktitel: Geen Indianen, geen boeken. Dat is een variatie op
en wekt associaties aan Geen Geld, geen Zwitsers. De straat met de lindebomen waar
ik leerde lopen (107) associeert aan een uitspraakversje: “Leentje leerde Lotje lopen
in de lange Lindelaan.” Wie dat bij eerste lezing niet zou zien zal er bij herlezing
wel oog voor hebben, want in het derde hoofdstuk deel III wijst de schrijfster hem
de weg. De door haar hoofd malende gedachten vergelijkt ze met windmolens en
dan schrijft ze: “Het leek op een kinderversje: Maal verder, zo tegen de wind. Maal
verder, maal verder, voor 't papje van 't kind” (161).
Associëren, zich laten drijven op de woorden en tegelijk ook resoneren gebeurt
in het gesprek met Menno (80-81). Daar verbindt de ik-figuur het raadsel dat ze aan
Menno opgeeft met woorden van Bredero: “Het tragi-
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sche is, vervolgde ik, dat al siet men de luy, men kent se niet.” Dat gesprek wordt
dan afgesloten met deze zin: “Je komt achter de waarheid, maar de waarheid valt in
het niet bij de illusie die je in stand wil houden: dat iedereen weet dat ze van je houdt
en dat ze van je houdt, dat ze van je houdt. Dat laatste zong ik bijna.”
Minder rechtstreeks misschien, maar even onmiskenbaar ligt er associatie en
resonantie in de passage over het dansen van Eefje, terwijl haar broer met
schedelbasisfractuur in het ziekenhuis ligt. “Dat haar enige verlangen naar dansen
uitging, hoe dan ook, al was het op de schedelplaats Golgotha... Wie danst er op het
hart van zijn moeder? Eefje zou het doen” (70). Een mooi voorbeeld staat in het
tweede deel van het boek, in het verhaal dat de ik-figuur aan haar vader vertelt: “Daar
ligt een koninkrijk voor een paard, daar is the time out of joint, daar gaan de zon en
de zee bliksemend open” (123). In datzelfde verhaal, vlak voordat de auteur het
rondschrijft met een verwijzing naar Dostojevski, met wie het verhaal ook begon,
staat opeens: “Een nieuw systeem, een nieuw geluid, dat klinkt als het gefluit dat ik
al jaren ken” (124). Die woorden blijven resoneren in het derde deel van de roman
als er over de lente geschreven wordt, twee bladzijden lang, naar een soort climax
toe.’ Ik in ieder geval was in het aanbrekende voorjaar zo ver dat ik weer glimlachte...
En wat voor een lente was het die aanbrak... God allemachtig wat een lente moest
dit worden’ (141-142).
Geen volksliedjes, maar volkspraatjes vallen te beluisteren in de resonerende
associatie: ‘Bea riep hij (= de zwart met gele vogel) en niets anders en de mensen
die denken dat hij de monarchie boven de republiek verkiest hebben ongelijk’ (144).
Wie dat associëren en resoneren eenmaal heeft menen te horen, vertrouwt op een
gegeven moment zijn eigen oren niet meer. Zou de beschrijving in hoofdstuk één
van deel twee waar honderd klokken bonzen onder water en waar de ik-figuur zich
afvraagt hoe te ontkomen aan die kathedraalklokken (101) dan toch met Werumeus
Buning te maken hebben? Of heb je dan de klok horen luiden en weet je niet waar
de klepel hangt? Bewust heeft de ik-figuur in het tweede deel dat natuurlijk niet
gedaan. Haar hart was immers ‘uit zijn ritme’ (101) en W. Buning wist al dat geen
brons in het donker zo kan bonzen als het hart van Maria Lecina. Maar al te lang
moet je naar dat hart ook niet luisteren: je zou nog gaan menen in het zware
plom-plom (212) het ploem-ploem uit Marc groet 's morgens de dingen van Paul
van Ostayen te horen.
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Metaforen van de hel. Auschwitz in de Duitse literatuur
C. Tindemans
‘(Der Endlösung-Auftrag) ist durchgeführt worden, ohne das unsere
Männer und unsere Führer Schaden an Geist und Seele erlitten hätten’.
H. Himmler. Toespraak te Poznan, 6-10-1943.
In de week waarin ik deze tekst schrijf, gebeuren de volgende feiten: te Keulen
wordt de Gestapochef van Parijs Kurt Lischka veroordeeld; in de BDR geven
enkele theatergezelschappen de première van R. Hochhuths jongste stuk,
Juristen1; te Düsseldorf zit het proces om het uitroeiingskamp Maidanek al in
zijn vierde jaar; te Stuttgart treedt de premier van Baden-Württemberg,
Filbinger, af onder de druk van Hochhuths onthullingen die de aanleiding tot
zijn drama vormen.

Hochhuth
De Hochhuth van de Stellvertreter zal zijn werkwijze wel niet meer veranderen. De
moreel-politieke kern is altijd aanwezig; altijd ook schrijft hij een ondeugdelijke
tekst. Andermaal is het thema uitdagend-scherp; andermaal ook blijft het een kaal
en kil discussiestuk, een ideologische melo. Uitgangspunt vormt deze keer het
probleem van de bondsrepublikeinse rechters na 1945. Documenten verschaffen
Hochhuth akelige cijfers: tot 25 januari 1945 (nadien stond de haast een volledige
registratie in de weg) werden in de Hitleroorlog 24.551 Duitse soldaten door militaire
rechters ‘rechtsgeldig’ ter dood veroordeeld; 16.000 werden terechtgesteld, de
overigen kregen ‘gratie’ in strafcompagnies. Na 1945 werden die rechters om deze
vonnissen niet vervolgd; zij mochten de ‘Befehlsnotstand’ inroepen, wat vele naïeve
(daarom niet schuldeloze) Duitsers ontzegd bleef. Dezelfde rechters kregen dan vaak
over oorlogsmisdadigers te oordelen.

1

Rolf Hochhuth, Juristen, Rowohlt, Reinbek, 1979, 206 pp., DM. 18,50.
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Eén van deze rechters, met voldoende details naar het geval-Filbinger toegeschreven,
is in het stuk minister van een Duitse deelstaat; hem zijn de jeugdzonden vergeven,
maar hij is wel een van de vaders van de ‘Radikalenerlass’. Het drama behandelt de
geleidelijke rebellie van zijn bloedeigen dochter, zopas zelf tot juriste gepromoveerd,
tegen de denkwijze en praktijk van haar vader; generatieprobleem en Duits verleden
kruisen elkaar. Een politieke thriller is het niet, veeleer een ontwerp tot Lehrstück;
als emancipatiedrama opgezet, zinkt het echter weg in de welles-nietes-conversatie
die aan het einde de dochter als een neo-Nora de deur laat toeklappen. Alleen de
aanklachtkern is levensecht; en het is hartverheffend dat dergelijke thematiek vandaag
nog het podium haalt (wie speelt ze elders na?), maar Hohhuth heeft er geen
speelkader voor en vooral geen ‘taal’. Kwalitatief faalt hij; moreel is deze tekst niet
uit de Westduitse realiteit te schrappen. Hochhuth blijft ‘naïef’ in de zin waarin
Schiller dat bedoelde.
Hochhuth speurt steeds weer naar de toegedekte wandaden van de nazitijd, en daar
heeft Zwitserland hem om gelauwerd; in 1976 ontving hij de kunstprijs van de stad
Basel. Bij de uitreiking van deze prijs heeft hij een toespraak gehouden waarin hij
ingaat op de beschamende lauwheid van de Zwitsers tegenover hun bruine buren;
tegelijk heeft hij een historische figuur achterhaald die iets van de platte tijdshouding
goedmaakt2. Maurice Bavaud werd in november 1938 uit de trein München-Parijs
gehaald omdat hij geen geldig spoorkaartje kon tonen; als buitenlander werd hij aan
de Gestapo toevertrouwd en die vond in zijn bagage een aan Hitler gerichte (lege)
envelop. Zoon van een postbeambte uit Neuchâtel, 22 jaar oud, technisch tekenaar,
ex-kandidaat-missionaris, had hij tussen 9 oktober en 13 november 1938 tot viermaal
toe gepoogd Hitler om te brengen. Hij blijft 28 maand in hechtenis, waarvan 17 na
zijn doodvonnis. Zijn ouders waren over zo'n zoon beschaamd, de Zwitsers
onverschillig, de wereld ongeïnteresseerd. Hij heeft als dweper gedacht, maar koel
gepland. Een historische held is hij niet, veeleer een Tell voor dagelijks gebruik,
inefficiënt en mislukt ook nog en dus veronachtzaamd; geen systeembreker zoals
Stauffenberg, geen geniaal knutselaar zoals Elsner. Hij wou Hitler oog in oog doden,
in de zekerheid meteen zelf ook te sterven. Hochhuth suggereert dat deze Bavaud
Hitler nog jaren als een Zwitsers trauma achtervolgd heeft en dat dit hem ertoe bracht
in 1941 een opvoering van Schillers Wilhelm Tell te verbieden en de tekst uit de
schoolboeken te

2

Rolf Hochhuth, Tell 38, Rowohlt, Reinbek, 1979, 160 pp., DM. 18,-.
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schrappen. G. Ruppelt, die de relatie tussen Schiller en de nazi's onderzocht heeft,
sluit zich voorwaardelijk bij deze Hochhuth-versie aan3.

Auschwitz in de nieuwe Duitse literatuur
Duitsland haalt zijn verleden en zijn geweten op; literatuur is daar slechts een beperkt
onderdeel van. Het vaak gehoorde vooroordeel, dat over de nazi-tijd enkel wat literair
zand wordt gestrooid, is bepaald onjuist. Wie dit thema heeft aangepakt, met welke
accenten, met welke intensiteit, met welke conclusies, maakt het voorwerp uit van
een vrij grondige studie van J.P. Bier (hoogleraar Duitse literatuur universiteit
Antwerpen)4.
Auschwitz staat voor de meest gruwelijke fase in een lang proces. De ‘Endlösung’,
de verdelging van het Joodse volk, is het logische sluitstuk van het totale nazi-denken;
alle verschijnselen en factoren van de bruine tijd zijn deelmomenten die Auschwitz
voorbereiden. Biers onderzoek wil het effect ervan in de Duitse literatuur analyseren.
Bier, die zijn boek opdraagt ‘à tous les miens qui se croyaient allemands et en
moururent’, is zich bewust van het risico dat wie historische objectiviteit nastreeft,
de tragedie bagatelliseert waarvan miljoenen nog altijd het stigma dragen. Hij stelt
dat de (literaire) houding tegenover de holocaust een essentiële sleutel is voor wie
de nieuwe Duitse literatuur wil begrijpen. Wat hij onder literatuur vangt, is uiteraard
een selectie, die noch willekeurig noch volledig kan zijn; ze is gebaseerd op
verkoopcijfers, herdrukken, toegankelijkheid. Daaruit spreekt enige voorkeur voor
het massale, voor lectuur meer dan literatuur. Het unieke antwoord van ieder auteur
op het thema wordt dan enigszins ondergeschikt; belangrijk werk staat naast
doorsnee-produktie, terwijl toch niet helemaal consequent bv. de Groschen-roman
en de triviale Hefte onbesproken blijven. Bier gaat bovendien chronologisch te werk,
zodat diverse, on gelijke niveaus van confrontatie ontstaan.
Alle onmisbare motieven (vervolging, emigratie, onderduiking, pogrom,
Kristall-nacht, KZ-bestaan, overlevingssyndroom) komen ter sprake; een
thematologisch-logische synthese is echter slechts beperkt aanwezig. Auteurs
ontwikkelen zich bovendien ook, terwijl Bier hun fictionele uit-

3
4

Georg Ruppelt, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland. Der Versuch einer
Gleichschaltung, J.B. Metzler, Stuttgart, 1979, 250 pp., DM. 38,-.
Jean-Paul Bier, Auschwitz et les nouvelles littératures allemandes, Editions de l'Université
de Bruxelles, 1979, 231 pp., BF. 450.
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spraken vaak te rechtstreeks als bekentenis van eigen opstelling opvat. Methodologisch
is er daarom wel een en ander af te dingen op deze wijze van behandeling; omdat
Bier echter principieel de literatuur opvat als geïntegreerd in het maatschappelijke
bewustzijn, is zijn mentaal-evolutieve structuur te respecteren.
Bij de niet-Joodse Duitse literator staat niet de genocide voorop maar het
nationaalsocialisme. Waar liggen de wortels? Hoe kon het zover komen? Tientallen
werken omcirkelen de uitschakeling van het individu, de collectieve traumatisering,
de magische kracht van de mythe, de symboliek van het hakenkruis, de
psychopathologie van leiders en verleiden, de theocratie van het boze beginsel, de
arische ethiek en geslachtsmoraal. Collectieve neurose als antwoord, de psychische
verzieking van een volk en een tijd, de ideologische obsessie die alle rem op het
doden doet verliezen. En is dat een fenomeen dat met Auschwitz beëindigd is?
Maatschappelijke nijdgevoelens, totaliteitsambitie opgezweept tot wereldbeschouwing,
legitimering van de frustratie, het rijk van de lage demonen gesublimeerd achter een
pseudo-ethische façade, het antisemitisme als religieus principe. Als we alle facetten
op een rijtje zetten, hebben we dan het historische fenomeen te pakken? Is een
fenomenologie van de literaire fictie in staat het nazisme helder te verklaren? Is het
een continuïteit of een breuk in de Duitse geschiedenis? Levensgroot blijft in deze
studie de ambivalentie overeind van auteurs wie het niet gaat om zelfverontschuldiging
of vrijspraak, die niet te kapittelen vallen omdat ze in hun verbeeldende analyse
slechts deelaspecten hebben betrokken, eenzijdige visies, te kort grijpende inzichten.
Wie geen volstrekt oordeel over het nazisme bezit (en wie heeft dat wel, tenzij als
vlug cliché?), schiet daarom nog niet als auteur tekort; wie weigert Hitler als Duitsland
op te vatten, zit nog niet meteen fout. We ploegen hier in het grensgebied tussen
ethiek en esthetiek. Waar houden de grenzen op? Bovendien blijft de vraag overeind:
moét een Duitser, literair, stelling nemen tegen het nazisme, meer, en anders, dan
een niet-Duitser? Lyriek leeft langer dan de beul. Een vers maken over bomen is na
Auschwitz toch geen misdaad geworden. Wie het crematorium niet tot kunst weet
te verheffen (en vandaag dan de atoomwapens?), verspeelt daarom toch niet het recht
op erkenning als kunstenaar. Is de Duitse literatuur in dit opzicht anders te beoordelen
dan de niet-Duitse?
Niemand heeft het geweten, niemand is het geweest. Doders blijven anoniem. We
kennen het verhaal. Gaskamermoord was onbekend, ‘Arbeitseinsatz’ was de term;
van uitroeiing van een ras geen sprake, enkel een voorlopige ‘Unterbringung’ tot de
opbouw van een Jodenstaat. En
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geen bijgedachten kwamen op. Ook niet als ze kinderen met duizenden in de
veewagens dreven. Enkel bevelen werden uitgevoerd (cfr. Auschwitz-commandant
Fr. Lang). Niemand is Kaïn geweest; Lischka niet, Hagen niet, Heinrichsohn niet,
net in Keulen veroordeeld. De schuld ligt bij Hitler, Himmler, Heydrich en hun
Eichmannetjes. Wat met de ‘kleintjes’, de dossiervullers, de stafklerken, de
schildwachten, de begeleiders? Wat met de SA-man die voor Strasser en Hitler de
dood in marsjeerde? Wat met de kleine Parteigenosse, aangelokt door de soeppotten
en uniformen van de NSDAP of bang voor het sociale isolement? Wat met de
ontwortelde kleinburger, nog met de rilling van de novemberrevolutie in de botten?
Wat met de onpolitieke werkloze, één brok wanhoop? Wat met de opponent wie het
om het even was hoe de boel draaide als het maar tegen het systeem in ging? Wat
met de opportunisten van alle kleur die nazi werden omdat dit de voorwaarde tot
carrière was? Wat met de huisvrouw die als bijdrage in het huwelijk het fascistische
wereldbeeld van haar man deelde? Wat met die brede tijdstrook van een hulpeloos
want intuïtief antifascisme dat geleidelijk vervangen wordt door een houding waarmee
men zich goed weet te behelpen? R. Stollmann, die de tijdroman van de nazibeweging
na 1930 onderzoekt, achterhaalt hoe de SA-roman deels serieus en subjectief-oprecht,
deels geraffineerd-propagandistisch het kiemen van het nazisme in het alledaagse
bestaan vastlegt; dat is toch ook te lezen in Anna Seghers' roman Die Rettung (1951;
bij Bier afwezig). We hebben hier te maken met de georganiseerde activering van
het luie bewustzijn en de zelfvervreemding zoals die in de burgerlijke maatschappij
(ook vandaag, zeer beslist ook in onze eigen maatschappij) overwegend aanwezig
zijn5.

De realiteit heeft de limiet van het verbeeldbare bereikt
Voor welke taak ziet zich de literator geplaatst als hij het historische feit Auschwitz
als aanleiding tot creatieve produktie opvat? De Endlösung is geen apokalyptische
explosie van chaotische krachten, maar een systematisch, geprogrammeerd kwaad.
Literatuur dient de horror onder controle te brengen, een element dat weerstand biedt
aan alle vertrouwde paradigmata van menselijk gedrag, filosofische traditie en
esthetische

5

Pp. 191-215 in Ralf Schnell (Hrsg.), Kunst und Kultur im deutschen Faschismus, J.B. Metzler,
Stuttgart, 1978, 350 pp., DM. 39,-.
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conventie. Wat kan de imperatief van het ethische getuigenis inhouden? Het verlangen
naar wraak, de mededeling wat het lijden heeft betekend, de behoefte de doden te
gedenken, de bevrijding van het knaaggevoel van passiviteit of compliciteit, de
waarschuwing dat genocide herhaalbaar is, de triomf van het persoonlijke overleven.
Enig coherent cultuurraam waarin deze signalen geprojecteerd kunnen worden, is
na 1945 lange tijd afwezig, bijgevolg ook enige (literaire) interesse. En deze apathie
verlamt de auteurs. Daarom is het eerste decennium gekenmerkt door omineuze stilte,
door introversie die onverschillig aandoet maar die ook schaamte is vol existentiële
zin, repressieve verwerking die het bewustzijn niet aantast of vervormt. Pas in de
jaren 50 rollen enkele auteurs het voorverleden langzaam op, worden fictioneel actief,
bevestigen voor zichzelf de ervaring vooraleer deze tot de verbeelding toegelaten
wordt. Want dit blijft een Kunst zonder archetype. Het thema is resistent voor
artistieke transpositie. Het is een ervaring sui generis, niet te benaderen met de
vertrouwde schemata van menselijke waarden. Bruno Bettelheim en Hannah Arendt
namen hun toevlucht tot psychologisering of tot sociale analyse; maar de kunst
weerstaat aan dergelijke conceptuele abstractie, aan dit slag ‘verklaring’. Een
psychologische benadering houdt de ervaring anoniem; de fictie echter, de literatuur,
herstelt de persoonlijkheid van het slachtoffer, vermijdt de verklaring, creëert de
identiteit, verschaft een response die principieel uitgaat van de onverklaarbaarheid.
Waren taal en vorm van literatuur daartegen opgewassen? Het basisprobleem van
deze literatuur is geweest de verregaande disjunctie tussen materie en conventie.
Bier gaat op deze motoriek amper in, terwijl m.i. alleen daar de
literairwetenschappelijke problematiek te zoeken is. Op zich is het niet zo bijzonder
dat een literator een bepaald oordeel over het voorbije ventileert; daarin is hij
zondermeer tijdgenoot. Belangrijk wordt het wel als hij dit oordeel, deze opstelling
bij middel van zijn uitgekozen medium verbijzondert. De functie van een literator
is literatuur maken. Het organische verband tussen wat hij te zeggen heeft en hoe hij
dat mogelijk maakt, blijft centrum van aandacht en betekenis. In de film bijvoorbeeld
gebruikte Alain Resnais (Nuit et Brouillard) de juxtapositie, het samenspel van de
immobiele archiefdocumenten en de afgemeten passen van een onderzoekende
camera. De ervaring van literatuur is essentieel diachronisch, niet synchronisch;
literatuur is proces, niet simultaneïteit. Het literaire medium stelt zich bijgevolg te
weer tegen de totale disruptie die de kern van de holocaust-ervaring is geweest.
Daarom ook tref je weinig pogingen aan om binnen de parameters van de
verbeeldingsliteratuur de onversneden gruwel weer te geven; het probleem is
literatuurtechnisch, niet
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ethisch of politiek. De aanspraak op waarheid is te onderwerpen aan een artistieke,
niet aan een wetenschappelijke toets.
Dit element is uitzonderlijk belangrijk in het drama dat gepoogd heeft de primauteit
van het rapport te dramatiseren. R. Hochhuth (Der Stellvertreter, 1963) focaliseert
feiten in een poging historische aansprakelijkheid toe te kennen aan specifieke
personen en houdingen; P. Weiss (Die Ermittlung, 1965) stoot door tot historische
anonimiteit door feiten te integreren in statistische overzichten. Bij Weiss het
systeembeeld, het historische panorama; bij Hochhuth het subjectieve individu als
eerste trefbeeld en ervaringsregister. Weiss is niet bezig met de doden noch met
schuld of straf, maar met de aanklacht van een maatschappelijk systeem, het
kapitalisme. In zijn dialectiek van de geschiedenis is het op zich niet belangrijk (zij
het niet toevallig) dat Joden voor het eindlijden uitverkoren werden; de rol van de
nazi als beul en van de Jood als slachtoffer is bijgevolg eventueel verwisselbaar. Het
Duitse volk wordt eigenlijk ontdaan van exclusieve verantwoordelijkheid; de
universalisering van de schuldvraag loopt troebel uit op een ideologische premisse.
Dat overkomt ook E. Sylvanus (Dr. Korczak und die Kinder, 1959); zijn
pirandelliaanse devies van de acteur die meer dan één rol speelt, beoordeelt de hele
mensheid als potentiële medeplichtigen. Als Hochhuth een conflict tussen absolute
morele stellingen construeert, dan toont hij minder interesse voor ‘karakters’ dan
voor individuen als belichaming van morele alternatieven; figuren die als dramatische
helden worden gepresenteerd, raken gepostuleerd als moreel heiligen. Weiss ruimt
de booswichten uit de geschiedenis weg en stelt sociale processen als dramatisch
weefsel in de plaats; Hochhuth deelt niet het historische gebeuren mee, maar de
ethische assimilatie van dat gebeuren in een specifiek wereldbeeld. Weiss exploreert
de artistieke potentie van een wetenschappelijk standpunt, Hochhuth de artistieke
reconstructie van het feitelijke en het mogelijke. Pure esthetica zou, op zijn best,
frivool blijven en, op zijn slechtst, het kwaad in de cultuur coöpteren. Adorno's
standpunt, dat na Auschwitz geen literatuur meer mogelijk is, blijft essentieel
antimetaforisch, ook antimythisch in een diepere zin. Hoe schuchter en omzichtig
ook, deze Duitse literatuur heeft het KZ-universum geprojecteerd als de
Verdinglichung van een metafoor (het woord is niet vlees geworden, maar rook)
vanuit het bewustzijn dat de realiteit de limiet van het verbeeldbare heeft bereikt.
Wat is Auschwitz in deze overlevingsliteratuur? In een levenssfeer die niet langer
gesteund wordt door de garantie dat de dood de weg naar het heil is, in een universum
waarin de dood van het individu offer noch
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exemplum is, bestaat de overlevende als slachtoffer én held. Sterven in het KZ is de
ultieme capitulatie voor het systeem. Enig christelijk prototype is afwezig. Heldendom
is herleid tot minimale gebaren van zelfbehoud. Overleven is ook de doden in de
steek laten. Over alles hangt de afwezigheid van enige hogere zin waartoe het lijden
van het individu zou leiden. Deze Lazarus kan het verleden niet terug opnemen.
Auteurs die deze ervaring bezitten (b.v. N. Sachs, P. Celan, E. Fried, J. Lind) hebben
niets om naar terug te keren, niemand om mee te rouwen; ze vegeteren eenzaam met
spoken en schuld, zijn emotioneel verlamd. In het weidse spectrum van de
literarisering van de genocide (tussen sentimentalisme bij H. Böll en A. Goes,
wroeging bij C. Zuckmayer, licht cynisme bij de latere Böll, bijtende satire bij G.
Grass, onwillekeurige vrijspraak van schuld bij Weiss en Sylvanus) staat N. Sachs
met haar besef van het Joodse lijden als eeuwige component van de geschiedenis,
staat P. Celan spiritueel-leeg in een opgegeven universum. Bij Sachs vermengt zich
de as van de slachtoffers met het zaad van Israël en de wijsheid van Salomon; bij
Celan is enige troost in een kosmisch schema ondenkbaar, evenmin als de artistieke
reconstructie van het gebeurde. Sachs wint, over haar eigen identiteit heen, het besef
van het sacrale bewustzijn van het Joodse volk. Dat is een radicaal onderscheid met
de apokalyptische, ahistorische attitude enerzijds en de belofte de menselijke
voorwaarden te wijzigen anderzijds als eerste erfenis van vele Joodse schrijvers uit
andere cultuursferen (vgl. E. Wiesel, A. Schwarz-Barth, O. Aslan, S. Bellow, Th.
Pynchon, J. Kosinski e.a.). De lyrische stenogrammen uit het massagraf kan je dan
(te boosaardig?) tegenover Anne Franks dagboek en diens grote verspreiding houden.
Anne sterft omdat haar ouders zich er niet toe konden brengen in de realiteit van
Auschwitz te geloven; haar verhaal ontkent impliciet dat Auschwitz ooit bestaan
heeft. Als alle mensen goed zijn, dan is Auschwitz er eigenlijk niet geweest. Of is
het nog altijd te vroeg om een blijvend (!) kunstwerk te isoleren van de
conjunctuurvormen? Worden bepaalde auteurs belangrijk geacht meer om hun
exploratie van feiten en motieven dan om hun overtuigende literaire mededeling van
de ervaring?

Drama
Bier maakt geen methodologisch onderscheid tussen dichter, romancier, essayist en
dramatisch auteur en schakelt ze allen in het chronologische rijtje in. Toch lijkt me
dit poëtologische verschil essentieel, omdat ieder
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van deze genre-opties op een andere wijze het fenomeen waarneemt en uitschrijft.
De beslissing van een auteur om ervaring in roman dan wel in drama mee te delen,
is al een aanwijzing omtrent zijn opstelling. Terwijl in de lyriek de eerste persoon
van de dichter introspectie aanbiedt op directe wijze, is in de dramatiek de stem van
de kunstenaar vermomd, indirect, zonder intimistische gedachten. Lyrische
introspectie is essentieel antithetisch t.o.v. de dramatische vorm. Lyriek is overwegend
autoreferentieel, drama is impressief, appellatief, reflectie-afdwingend. Intentie,
inhoud en effect zijn volstrekt verschillend, eisen een andere methodische analyse.
Thematische auteurs zullen het kwalitatieve verschil vooropzetten, de
onbeschrijfbaarheid van Holocaust. De vorm is minder restrictief; de kunstenaar kan
zich minder geremd in zijn emotieve identiteit bewegen. Uniciteit domineert. De
dramatische vorm dwingt, bewust of onbewust, de auteurs ertoe zich onder te schikken
aan wetmatigheden van de dramatische communicatie (rol, personage, plot). Wil zijn
werkstuk effect sorteren, dan moet de auteur zich verbergen. Daardoor wordt de
genocide niet langer een unieke, subjectieve mededeling; daardoor ook kan technische
inventiviteit niet vooropstaan en zullen conventionele vormen opvallend voorkomen.
Altijd staat bovendien een ruimer perspectief voorop, een deel van een patroon van
het menselijke lot. Hun intentie wordt meteen ook veel minder negatief, meer
hoopgevend. Zo worstelt het drama tegelijk met de dichotomie van het
Holocaust-thema en de grondslag van zijn mediale vorm; drama heeft te maken met
individuele menselijke activiteit in de vorm van handeling, terwijl Holocaust de
paralyse van menselijke activiteit incarneert.
Tussen twee ‘historische’ elementen (de werkelijkheid resp. het drama) tekent de
dramatische auteur een ‘speciale’ relatie. Wie een drama over ‘Auschwitz’ maakt,
maakt gebruik van dezelfde vertrouwde structuren, stijlen, technieken als andere
dramatische auteurs. Wat er speciaal aan is ligt aan de sociologische, niet aan de
esthetische kant. En dat bewijst toch ook de receptie. Weiss werd beoordeeld naar
zijn historische acuraatheid, Hochhuth eveneens; Der Stellvertreter heeft een sociale
functie uitgeoefend, niet een esthetische. Dat geldt voor de kritiek op
Holocaust-stukken in het algemeen6. Bepaalde psychologische factoren treden tussen
criticus en werk enerzijds en publiek en werk anderzijds.
Genocide-teksten (én opvoeringen7) stellen uitzonderlijk-intense eisen

6

7

Enkele niet-Duitse voorbeelden: A. Miller, Incident at Vichy (1964); R. Shaw, The Man in
the Glass Booth (1968); C. Delbo, Qui rapportera ces paroles? (1966), Goodrich-Hackett,
The Diary of Anne Frank (1956); M. Lampell, The Wall (1961); A. Gatti, L'Enfant Rat (1960);
id, La deuxième existence du Camp de Tattenberg (1962).
Bijvoorbeeld J. Grotowski, Akropolis (1964); J. Czajna, Replika (1968); Pip Simmons, An
die Musik (1975). Een extreem voorbeeld van fictieve ervaringsverwerking op basis van
actualisering (door huidige Duitse acteurs) van het Shylock-motief is aan te treffen in Andrea
Welker-Tina Berger (Hrsg.), George Tabori. Ich wollte meine Tochter läge tot zu meinen
Füssen und hätte die Juwelen in den Ohren. Improvisationen über Shakespeares Shylock.
Dokumentation einer Theaterarbeit, C. Hanser, München, 1979, 104 pp., 40 foto's, DM. 29,-.
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aan critici én toeschouwers. Het onderwerp heeft zulke universele dimensie dat het
van de auteurs eist iedere dramatische vorm tot zijn volste expressie te gebruiken.
Tegelijk sluit het elk denkbaar menselijk conflict in zoals de mens tegenover zichzelf,
de mens tegenover de maatschappij, tegenover de staat, de geschiedenis, de mens
tegenover God. Zo weet N. Sachs Hitler en zijn SS op te vatten als instrumenten van
Gods wil. Kan ze de agonie van het Europese Jodendom vergelijken met de
beproeving van Job? Om een ontologische dimensie in het KZ te onderscheiden
brengt de gelovige Sachs zich ertoe de meest demonische, antimenselijke explosie
van de wereldgeschiedenis te zien als de zindragende uitdrukking van Gods intenties.
Deze gedachte is mij te obsceen; Martin Buber met zijn God-eclips staat me dan toch
nader. Niet te ontkennen is dat het meest betekenisvolle conflict ligt in de omgang
van de mens met zijn medemens. Met de emfase op dit aspect plaatsen deze
genocide-stukken een vraagteken achter het recht van de mens zich humaan te
noemen, achter het etnocentrische geloof dat mensen van een ‘hogere’ orde zijn dan
beesten, dat ze in het bezit zijn van iets wat we ‘beschaving’ noemen. Zo schudden
deze teksten de grondvesten van de Westerse beschaving zelf. Holocaust is moeilijk
te ‘bekijken’ omdat we de brutaliteit niet kunnen ontlopen, het kwade in de mens,
zijn vermogen de eigen soort uit te roeien, ons eigen vermogen dus tot doden. Dit
zelfde gevoel zit reeds in het onvermogen van de Joden zelf in de uitroeiingsprocessen
van de nazi's te geloven. Zo ontsnapt ook vandaag uiteindelijk niemand aan de
medeschuld. Finaal is de mens aansprakelijk. Daar heeft het publiek het moeilijk
mee gehad; dit drama is pover ontvangen en het heeft op het wereldtheater weinig
repercussie gehad. Aan het werk van Bier merken we nu dat de ervaring zelf vervaagt,
dat de reflectie over de modaliteiten van onze eigen, zij het dan Duitse verwerking
van deze ervaring is begonnen8. En dat is allemaal belangrijk. Want niets is ooit
veroverd voor altijd.

8

Bijvoorbeeld C. Haft, The Theme of Nazi Concentration Camps in French Literature, Ann
Arbor, 1971; L. Langer, The Holocaust and the Literary Imagination, New Haven, 1975;
E.B. Naveh, Dramaturgical Problems in Plays with the Theme of the Nazi Holocaust, Ph.
D., Pittsburgh, 1977; Rachel Ertel, Le roman juif américain, Payot, Paris, 1980.
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Architectuur als sculptuur: projecten van Gordon Matta-Clark
Wim Van Mulders
Het huis, Ernest van Dijckkaai 1 te Antwerpen, met het kunstwerk ‘Office
Baroque’, is het enige ter wereld nog bestaande, in werkelijkheid uitgevoerde
werk van Gordon Matta-Clark. Daar dit gebouw met afbraak bedreigd wordt,
werd een vereniging gesticht met het doel: ‘het werk van Gordon Matta-Clark,
gerealiseerd te Antwerpen in 1977, in het gebouw gelegen Ernest van Dijckkaai
1, in stand te houden, mogelijks het gebouw te verwerven, te bewaren, open te
stellen voor het publiek, en zo mogelijk op het aansluitend gebied of elders te
Antwerpen een centrum voor hedendaagse kunst met een verzameling op te
richten’.
De eerste paragraaf was de aanhef van een persbericht dat op 11 oktober 1979 de
wereld ingestuurd werd om de aandacht te vestigen op het werk

1. Huis Van Dyckkaai, Antwerpen, 1977
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van de jong gestorven Amerikaanse kunstenaar Gordon Matta-Clark (1945-1978).
Het huis in Antwerpen, ‘Office Baroque’ genaamd, geeft een uitstekende illustratie
van Matta-Clarks betrachtingen. Matta-Clark was eerst en vooral geboeid door de
gunstige ligging van het gebouw dat zich recht tegenover het Steen, de toeristische
blikvanger bij uitstek, bevindt. De kunstenaar wilde het huis ‘uitwendig verbouwen’
en hiertoe zou een sferisch kwadrant uit de hoek van het gebouw worden gesneden.
Op die manier zou het inwendige van het administratieve, vijf etages tellende gebouw
zichtbaar worden voor de voorbijganger. De stadsoverheid vreesde voor de veiligheid
van de voorbijgangers en accepteerde het voorstel niet. Er mocht verder gewerkt
worden op voorwaarde dat Matta-Clark zich binnenshuis zou uitleven. Dit is zeer
jammer vermits het er in vele projecten van deze kunstenaar om te doen is een soort
van straattheater te ontwikkelen waarin ‘zowel de werkende kracht als de structurele
veranderingen binnen het gebouw, deel uitmaken van de opvoering’1. De toeschouwer
zou rechtstreeks geconfronteerd worden met een soort ‘performance’ die als een
sterk gestuele daad de bouwwerf tot artistiek-theatraal podium verheft.
Daar de veranderingen die Matta-Clark wilde doorvoeren nu onzichtbaar werden
voor de buitenwereld, veranderde de aard van de ingreep. Hij constateerde dat de
vijf verdiepingen van het gebouw elk met hun specifieke ruimtes - beneden ruime,
open burelen en boven kleine in elkaar lopende kamers - konden geconcipieerd
worden als een muzikaal thema dat zich in de tijd ontwikkelt. ‘De ringen die een kop
thee bij toeval op een tekening achterliet, suggereerden het werk te bouwen rond
twee halve cirkels met gering verschillende diameter. Waar de cirkels elkaar sneden,
ontstond een speciale, bijna roeibootachtige holte die van vloer tot vloer gemuteerd
werd naargelang het opgedrongen werd door de structurerende balken en de
beschikbare vloerruimte’.
De cirkels werden door muren en structurerende balken opengebroken,
gefragmenteerd en soms tot strijkijzer-achtige vormen verenigd. Bij het verkennen
van het gebouw ontdekt men progressief de grafische sneden in de vloeren die zich
inderdaad als een muzikaal thema - een vast thema met gevarieerde herhalingen tot in het dak zelf voortzetten. Door het dak open te snijden, straalt een verticaal
invallend licht onwaarschijnlijk hel-

1

Alle uitspraken van Gordon Matta-Clark stammen uit de catalogus Matta-Clark, Internationaal
Cultureel Centrum, Antwerpen, 8 oktober - 6 november 1977.
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der in een gebouw dat gesloten en somber moet geweest zijn. De secties openen het
gebouw verticaal terwijl onverwachte gezichtshoeken en perspectieven geopenbaard
worden. De oriëntatie in horizontale richting wordt verstoord door de irreële openingen
waar men niet zonder gevaar over of langs moet om het gebouw te verkennen. Het
latente gevaar intensifieert het bewustzijn. Het is alsof een niet te bedreigen
zelfgenoegzaamheid en huisbakkenheid, die schijnbaar onverbrekelijk verbonden
zijn aan het leven binnenskamers, door de insnijdingen vernietigd worden en plaats
maken voor een alert waarnemingsgedrag. Net zoals recente werken van o.a. Robert
Morris en Janis Kounellis creëerde Matta-Clark een werk dat niet meer in één
oogopslag te registreren valt. Voor het adequaat waarnemen van dit werk is een
fysische en mentale actie in de ruimte nodig. Verschillende gezichtspunten openbaren
zich, doch door de complexe, ruimtelijke organisatie van de secties, ontsnapt het
project aan het visueel, reducerend vermogen van het oog. Dit wijst op een van de
centrale bekommernissen van Gordon Matta-Clark om nl. het gedrag, dat
over-geconditioneerd is door een benauwend, protectionistische architectuur, te
beïnvloeden door de geruststellende materiële condities van het gebouw te
ontwrichten.
Wanneer men naar de evolutie van Matta-Clarks werk kijkt, dan valt op hoe deze
kunstenaar vanuit een autobiografische en sociale context tot zijn specifiek versnijden
van gebouwen gekomen is. Gordon Matta-Clark studeerde architectuur en kwam
hierbij tot het inzicht dat de architect er in de eerste plaats is om menselijke problemen
op te lossen. Doch de realiteit van de praktiserende architect leert hem spoedig dat
architecten alleen maar hun kost verdienen: ‘Architectuur is een grote geldkwestie.
Het is een ontzaglijk kostbare onderneming en daarom verschijnt zij, zoals de regering,
uitgerust met een volledig propaganda-arsenaal’. Matta-Clark was gekant tegen het
misbruiken van het Bauhaus - ideaal: de hersenloze massificatie en het parasiteren
op vijftig jaar oude bouwformules en de deformatie van etische waarden onder het
mom van modernisme, vernieuwing, urbanisatie, sanering, enz....
De interesse voor de urbane omgeving doet Matta-Clark in zijn jeugd op. In New
York geboren, zal zijn jeugd zich hoofdzakelijk afspelen op de straat en in leegstaande,
vervallen huizen. De eerste werken bestaan dan ook uit stukken die uit leegstaande
panden van de Bronx gesneden werden. ‘Splitting’ van 1973 is het project dat voorde
eerste maal de bedoelingen van Gordon Matta-Clark precies omschrijft. Met zware
kettingzagen snijdt hij een huis, gesitueerd in de voorstad, middendoor en laat dan
door een verandering aan de fundering (het huis is van hout terwijl de fundering
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uit gemetselde stenen bestaat) een van de twee helften kantelen zodat de snede een
gapende wonde wordt die licht en lucht in de kern van het huis laat stromen. Deze
ingreep op een huis bestemd voor afbraak, lokte hevige reacties uit. Men noemde dit
‘geweld plegen op de onschendbaarheid en waardigheid van oude gebouwen’ en
beschuldigde Matta-Clark ervan zowel het gebouw als het beroep van architect
onteerd te hebben. Een ding was duidelijk: er werden grenzen overschreden en regels
doorbroken waardoor Matta-Clark het gevoel had in een perversiteit te baden die
construktiever was dan het gejammer van zijn hypocriete, moraliserende critici. In
‘Binfo X ninths’ (1973) werd een gevel in negen delen verdeeld en vervolgens
volledig ontmanteld zodat in negen stappen het inwendige tentoongesteld werd.
In ‘Pier 52 - Days Passing’ (1975) gebruikt hij een negentiende-eeuwse intact
gebleven loods op pier 52 in New York, die bestaat uit staal en gegolfde tinplaten,
doch volledig verwaarloosd aan zijn lot overgelaten was. Door de vloer van de pier
werd een getijdenkanaal gegraven dat ongeveer 3 meter breed en 21 meter lang was.
De toegang tot de rivier bestond uit een zeil-vormige opening die herhaald werd in
het dak juist boven dit kanaaltje zodat een lichtvlek zich in de voortschrijdende dag

2. Splitting, New Jersey, 1974
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door het interieur beweegt. Matta-Clark liet niet alleen licht en lucht binnen maar
stelde de constructie bloot aan de natuur-elementen (het getij) en verlangde naar
integratie van beide gegevens. Dat dergelijke ingrepen niet zonder gevaar waren,
bewijst het arrestatiebevel dat kort daarop door de Newyorkse autoriteiten tegen
Matta-Clark werd uitgevaardigd. Matta-Clark poogde een historisch gebouw binnen
de aandacht te brengen en in zijn maatschappelijke context te stellen en slaagde daar,
weliswaar langs omwegen, voortreffelijk in!
In Parijs in de gesaneerde wijk ‘Beaubourg - Les Halles’ realiseert hij ‘Conicle
Intersect’ (1975) dat bestaat uit een kegelvormige doorboring van twee
zeventiende-eeuwse huizen. De as van de kegel staat in een hoek van 45° op de
straatlijn. Daardoor boort de kegel (met als basis een cirkel van vier meter diameter)
zich opwaarts van de derde naar de vijfde verdieping doorheen het huis en blijft de
intersectie goed zichtbaar vanop de straat. Matta-Clark sprak van de creatie van een
permanent straattheater. Mensen reageerden spontaan waarbij o.a. een huisbewaarder
opmerkte: ‘O, ik zie het doel van dat gat; het is een experiment om licht en lucht
binnen te brengen in ruimten die nooit genoeg van het een en het ander hadden.’
Enigszins anders van aard was de ‘Jakobsleiter’ van de Documenta 6 in 1977. Matta
Clark begon zich op dat ogenblik te interesseren voor allerlei luchtprojecten. Het
Kassel-project bestond uit een gigantisch net dat functionerend als een touwladder,
aan een stenen fabriesschouw vastgebonden werd en associaties opriep met een
spinneweb. Reeds in 1969 had de kunstenaar op het Vassar College in New York
een reeks netten gespannen in een reusachtige boom. Men kon liggen, zitten en zelfs
dansen (de geliefkoosde bezigheid van Gordon) in deze boom, vandaar de titel ‘dance
tree’. Tegelijkertijd met de ‘Jakobsleiter’ werkte Matta-Clark aan ideeën voor
ballon-architectuur die, aangedreven met

3. Conicle Intersect, Paris, 1975

4. Conicle Intersect, Paris, 1975
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kleine motoren, zich in de lucht zou handhaven. Daarnaast ontwikkelde hij
‘nethuizen’, d.w.z. touwconstructies die zouden opgehangen worden tussen gebouwen
of hoge schoorstenen. Van deze nieuwe ontwikkeling is het project in Kassel het
enige gerealiseerde voorbeeld.
De veelzijdige connotaties die ontstaan bij het werk van Gordon Matta-Clark
behoeden dit oeuvre voor formalisme. ‘Bij de ontmanteling van een gebouw zijn er
vele aspecten van de sociale condities waartegen ik een geste wil stellen: eerst om
een staat van opsluiting te doorbreken die gepreconditioneerd is, niet alleen door
fysische noodzakelijkheid maar door de industriële groepen die overal dozen
neerplanten als een context om zich een passieve, geïsoleerde verbruiker te verzekeren;
een virtueel gevangen publiek. (...) Het gaat in feite om een reactie tegen een steeds
minder leefbare staat van privaat leven, privé-bezit en isolering’. Matta-Clark
vergeleek het snijden in de ruimte en het zoeken naar de kern van de
ruimtelijk-structurele constante met een hermetische, inwendige, persoonlijke geste
die als microkosmos verwantschap vertoont met de deconstructie van een gebouw.
Daarom moest de activiteit noodzakelijk de vorm van een theatraal gebaar aannemen
dat de ruimte opdeelt, versnijdt en als dusdanig begrijpelijk en verifieerbaar wordt
in zijn totaliteit. Het

5. Office Baroque, Antwerpen, 1977
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combineren van centrering en verwijdering (het snijden in de kern van een structuur)
dient dus metaforisch te worden geïnterpreteerd. Matta-Clark richtte zijn aandacht
op een centrale leegte; hij viseerde de kloof die bestaat tussen het individuele bestaan
en b.v. het Amerikaans kapitalistisch systeem. Zoals gezegd groeit hieruit een vorm
van massaschizofrenie waarbij de individuele perceptie ondermijnd wordt door
anoniem gemanipuleerde media. De vervreemding wordt gesymboliseerd in het
‘schoenendoos - huis met zijn air van vrede en kalmte’ terwijl men feitelijk gevangen
zit in een staat van massa-krankzinnigheid.
Het doorzagen van huizen wijst op het voortdurend falen van het functionalisme
van de machinetijdperk - moralisten die nooit de voorgestelde of opgedrongen
‘kwaliteiten van het leven’ in twijfel hebben durven trekken. De ‘architectuur als
concierge van de beschaving’ is een gedragslijn die verworpen wordt. Er dient aan
de architectuur een communicatieve waarde teruggegeven te worden en dit kan
geschieden door b.v. een nog niet volledig onderkomen gebouw zichtbaar te
transformeren. Matta-Clark analyseert aldus sociale condities en opteert voor een
rechtstreekse betrokkenheid tot de gemeenschap via specifieke, bezette (bewoonde)
gebieden van die gemeenschap. Het doorsnijden bezit sociale implicaties:

6. Office Baroque, Antwerpen, 1977
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het verwondt het gebouw en tevens is het een vinger in de wonde van een totaal
gedeshumaniseerde architectuur.
Er is ook het materiële karakter van de ingreep. ‘De daad van het doorsnijden van
één ruimte naar een andere veroorzaakt een zekere complexiteit die diepte-perceptie
met zich meebrengt. Stratificatie-aspecten interesseren mij waarschijnlijk meer dan
de onverwachte gezichten die verwekt worden door de verwijderingen; niet het
oppervlak, maar de smalle rand, het afgesneden oppervlak dat het autobiografisch
proces van de constructie reveleert.’ Belangrijk bleek ook de mogelijkheid om de
verdeling van de druk in het gebouw te veranderen. Dragende balken werden geheel
of half doorgezaagd zodat de druk zich diende te verplaatsen naar andere balken. De
uiterste limiet van deze handelingen wordt gesynthetiseerd in de vraag: hoe kan een
gebouw onder ongewone omstandigheden nog recht blijven staan?
Matta-Clark zocht hierbij naar de verhouding van het inwendige van bodem en
wand tot hun uiterlijk. Wat onthulde de snijkant betreffende de anatomie en de
geschiedenis van het gebouw?
Het doel van de ingrepen was een transformatie-proces: het pseudo-rationalisme
(gesteund op en geconcretiseerd in geometriserende ruimten) van

7. Office Baroque, Antwerpen, 1977

8. Office Baroque, Antwerpen, 1977
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een hersende architectuur een symbool van sociale en economische barrières,
remmingen en vrijheidsbeknotting.
Het alternatief gebruiken van bestaande ruimten is een poging om het bestaande
kader van denken en perceptie opnieuw te benutten en om het ‘ding’ beter waar te
nemen. Het is het organisch antwoord op de hygiënische obsessie van elke staal- en
glasmegapolis die elke getuigenis van het verleden vernietigt.
De handeling is zowel fysisch als sociaal brutaal. Het werken met kettingzagen
en metaalplaatbranders in een gebouw is te vergelijken met de energie die bij het
dansen of tijdens de sportbeoefening vrijkomt. Er wordt m.a.w. duidelijk geweld
gepleegd. Dit geweld creëert visuele, verrassende situaties. ‘Ruimten die vastzaten,
worden nu beweeglijk. Ik hoop dat het dynamische van de actie wordt opgevat als
een alternatief vocabularium om de statische inerte omgeving van het gebouw in
vraag te stellen’.
Gordon Matta-Clarks architecturale sculptuur berust niet autonoom in zichzelf.
Ze is noch uitsluitend object noch een enkelvoudig environment maar veronderstelt
de actie van een ‘gebruiker’. De betekenis van de projecten ligt niet alleen in hun
formele structuur maar schuilt vooral in de manier waarop de toeschouwer ze als
instrument bij de oriëntatie in het gebouw kan aanwenden. De ruimte wordt op deze
wijze met psycho-fysische energieën beladen. Op het ogenblik dat de toeschouwer
de ruimte ervaart, ontdekt en ervaart hij ook zijn eigen lichaam. De motorische en
perceptieve ruimte-oriëntatie van het lichaam laat toe dat dit lichaam een confrontatie
aangaat met wat men ‘structures for behavior’ genoemd heeft2.
Het metaforisch, sculpturaal en sociaal snijden in de ruimten is een handeling die
eerst en vooral fysiek ervaren dient te worden. Nochtans zijn de meeste projecten
van Matta-Clark (behalve uiteraard ‘Office Baroque’) tot ons gekomen via foto's.
De kunstenaar heeft steeds getracht om via de fotografie toch een reële suggestie te
geven van de oorspronkelijke belevenis. De foto's dragen ‘eerder de “voorwaarden”
voor de belevenis over, dan de belevenis zelf’3.
‘Al te vaak dient er een prijs betaald wegens tentoonstellingscondities; mijn werk
betaalt een nog hogere tol dan de meeste andere, juist omdat de installeringsmaterialen
uiteindelijk een verwarrende verwijzing inhouden naar wat er niet is’. Matta-Clark
heeft getracht hieraan te verhelpen door

2
3

Manfred Schneckenburger, Plastik als Handlungsform, Kunst-forum International, Mainz,
Band 34, 4/79, p. 20-115.
Al Brunelle, The Great Divide: ‘Anarchitecture’ by Matta-Clark, in Art in America, september
1974, p. 92-93. Zie catalogus ICC, op. cit.
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vooral sedert het Parijse project ‘Cronicle Intersect’ de foto's op een dergelijke manier
af te drukken zodat ze een ruimtelijke suggestie van het oorspronkelijke werk evenaren
of evoceren. Hiertoe versneed hij de negatieven en monteerde ze zo dat men haast
kan zeggen dat de foto's zelf sculpturaal behandeld zijn en daardoor toch een
opmerkelijke graad van authenticiteit in zich dragen.
Ondanks het functioneel gebruik van de fotografie is het toch wenselijk de werken,
indien nog mogelijk, in hun oorspronkelijke staat te beleven. Een unieke kans hiertoe
biedt het ‘Office Baroque’ in Antwerpen. De ‘Stichting Gordon Matta-Clark - Centrum
voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw.’ wil het gebouw wel kopen doch beschikt
niet over voldoende financiële middelen. Als strategie heeft de stichting de idee
uitgewerkt om kunstenaars van over heel de wereld te vragen werken af te staan (aan
de aankoop van ‘Office Baroque’ zit de bouw of de oprichting van een museum voor
hedendaagse kunst vast), die indien het museum er inderdaad komt een respectabel
begin betekenen van een vaste collectie. De staat, stad of provincie zouden dan
effectief het pand met de aanpalende grond moeten kopen en in ruil hiervoor krijgt
de gemeenschap een collectie kunstwerken van internationaal erkende kunstenaars
als Vito Acconci, Alice Aycock, Christian Boltanski, Christo, Robert Filliou, Jochen
Gerz, Philip Glass, Peter Hutchinson, Joseph Kosuth, Les Levine, Bernd Lohaus,
Marcel Maeyer, Pol Mara, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Panamarenko, Robert
Rauschenberg, Keith Sonnier, Günter Uecker, Ben Vautier, Lawrence Weiner, enz...
De namen alleen reeds bewijzen welke de reputatie is die Gordon Matta-Clark geniet.
Het zou niet alleen jammer zijn voor dit belangrijke kunstwerk maar tevens getuigen
van een anti-culturele instelling indien het ‘Office Baroque’ door nalatigheid en een
gebrek aan interesse zou verdwijnen. De inhoud van Gordon Matta-Clarks werk is
veelzijdig genoeg om het te conserveren als een van de belangrijkste uitingen van
een behaviorale, architecturale sculptuur van de jaren zeventig.4

4

Bij het ter perse gaan van dit artikel vernemen we dat men met de afbraak van het huis op
de Van Dijckkaai begonnen is. Eens te meer een bewijs van de barbaarsheid die het in ons
land nog haalt op de cultuur en de openheid voor eigentijdse kunst.
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De regielessen van Eisenstein
Eric De Kuyper
In 1932 wordt S.M. Eisenstein aangesteld als hoofd van de afdeling regie aan
de GIK, Staatsschool voor Film te Moskou. Hij was 34 en was reeds beroemd
als filmmaker, met o.m. De Staking (1924), Pantserschip Potemkin (1925), Oktober
(1927), De Generale Lijn (1929)1. Hij heeft echter juist een teleurstellende ervaring
in de Verenigde Staten achter de rug, waar hij Que Viva Mexico zou draaien,
dat hij slechts gedeeltelijk kon afmaken. Ook in eigen land breken moeilijke
tijden aan. De in hetzelfde jaar verschijnende Sovjet-Encyclopedie verwijt hem
dat Oktober en De Generale Lijn te experimenteel waren: zij bevatten geen exacte
analyse van de beslissende stadia in de socialistische revolutie. Was de
aanvaarding van deze benoeming aan de GIK een terugtocht? Maar ook deze
nieuwe bedrijvigheid stelt hem bloot aan kritiek. Op het grote symposium voor
filmmakers in 1935 verwijten zijn collega's cineasten hem dat hij geen films
meer maakt, dat hij ‘in de filmkunst niet de plaats inneemt die hij zou moeten
innemen’! Hij houdt zich te veel met theoretische studies bezig, dat houdt hem
af van het dagelijkse leven (‘in plaats van zoveel naar de Polynesische vrouwen
te kijken zou hij wat meer naar de Sovjet-vrouw moeten kijken!’) en van het
creatieve werk. Kort daarop begint Eisenstein opnieuw met een film: Besjins
Weide, een werk dat hem ontzettend veel moeilijkheden zal opleveren. Hij zal
zich pas tenvolle weten te rehabiliteren met Alexander Newski in 1938.
Wat Eisenstein in de Moskouse filmschool doceerde, hoe hij het film-onderwijs
opvatte, kan men nu ook in het Nederlands lezen in een boeiend boek: S.M. Eisenstein,
Lessen in Regie2. Al waren deze geschriften in de Engelse of Franse vertaling bij
filmkenners al eerder bekend, het is zo zeldzaam dat er in ons taalgebied een
filmhistorische of filmtheoretische tekst verschijnt dat het de moeite loont er even
bij stil te staan.

1
2

Alle biografische gegevens komen uit Werner Sudendorf, S.M. Eisenstein. Materialien zu
Leben und Werk, Hanser Verlag, München, 1975.
Sergej M. Eisenstein, Lessen in Regie, Sunuitgave, Nijmegen, 1979, p. 304.
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Vóór zijn Amerika-avontuur3 had Eisenstein al aan de filmschool les gegeven; hij
zal dat zonder veel onderbrekingen blijven doen tot aan zijn dood in 1948. Zijn eerste
college handelde over ‘Dialectisch materialisme’: hij beschouwt het vak van
filmmaker en de opleiding die ernaar moet leiden inderdaad als een veelomvattende
(allesomvattende?) aangelegenheid. Dat blijkt heel sterk uit het uitvoerige didactisch
programma dat Eisenstein in 1935 opstelde en dat het tweede deel vormt van deze
Nederlandse uitgave. Daarin worden ‘de verschillende disciplines, onderwerpen en
thema's van het vak regie opgevat als etappes in één algemeen, steeds gecompliceerder
wordend ontwikkelingsproces (...) waarbij telkens een kwalitatieve sprong wordt
gemaakt van de ene discipline naar de andere en van het ene onderwerp naar het
andere’ (p. 207). (Eisenstein vertrekt hier van een uitgangspunt van Lenin dat...
prestructuralistisch aandoet: ‘... van coëxistentie naar causaliteit en van één type
relatie en wisselwerking naar een ander diepgaander, algemener type’.) Dit moet het
mogelijk maken dat ‘(...) het naast elkaar bestaan van op zichzelf staande of los van
elkaar bestudeerde vakken - een verschijnsel dat gewoonlijk tekenend is voor de
programma's voor artistieke vorming - gelikwideerd (wordt)’ (p. 208).
De opmerking ‘een verschijnsel dat gewoonlijk tekenend is voor programma's
voor artistieke vorming’ lijkt me nog altijd zeer actueel! Zoals trouwens het hele
programma ter meditatie aanbevolen kan worden aan al wie met kunstonderwijs in
het algemeen, met toneel- of filmopleiding in het bijzonder geconfronteerd wordt.

Het programma
‘De lijn gaat van praktijk, over theoretische veralgemeningen uit die praktijk opgedaan
naar theoretische hoorcolleges. Bij het regiepracticum dat erop gericht is de concrete
problemen van het vak op te lossen wordt het “creatieve proces” systematisch onthuld’
(p. 210). Eisenstein staat hier een artistieke en creatieve vorm van ‘problem-solving’
voor, die hij ook briljant demonstreert zowel in het programma als in zijn lessen zelf.
In het eerste studiejaar worden ‘de student kwaliteiten en specialistische kennis
bijgebracht die voor elke artistieke professie onontbeerlijk zijn’. Vanzelf valt het
jaar uiteen in twee lestypen:

3

Het uitvoerig relaas hiervan kan men o.m. lezen in I. Montagu, With Eisenstein in Hollywood,
Seven Seas Publishers, Berlin, 1969.
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1) lessen met een vormende functie, lessen die een student training geven;
2) lessen die tot doel hebben een eerste hoeveelheid kennis te geven over de
maatschappelijke en artistieke aspecten van zijn specialisme’ (p. 212). Op het eerste
gezicht verschilt die niet veel van het proza dat men zowat overal aantreft in het
kunstonderwijs. Maar hoe wordt het ingevuld? ‘Een hele reeks thema's (m.b.t.
maatschappijwetenschappen, edk) wordt in cycli gegeven onder leiding van
specialisten in het betreffende vakgebied. Alle thema's worden echter beschouwd
als bestanddelen behorend tot één discipline en worden daarom door een hoofddocent
die de supervisie heeft strak gecoördineerd’ (p. 213). Vooral dit laatste lijkt me een
wezenlijk punt: hier is reeds mooi de zowel theoretische als praktische
‘unitairstructurele’ visie waarop dit onderwijs stoelt, aanwezig.
Veel aandacht wordt besteed aan de fysieke conditie van de student (niet alleen
‘gymnastiek’ maar ook ‘aanvoelen van tijd en ruimte’). Ook tekenen en schetsen is
een belangrijk vak4. Verder oefenen in ‘analytische en synthetische arbeid’ en het
‘creatieve proces’. Met als punt: ‘artistieke mislukkingen’: fouten, zelfkritiek,
vermogen om zich over fouten en mislukkingen heen te zetten vormen de basis van
de artistiek-kritische bezigheid. Er is natuurlijk ook al een filmpracticum, maar dat
vindt plaats tijdens de zomervakantie: ‘zodoende kan de student zijn werk verrichten
in het milieu dat hem het meest vertrouwd en bekend is’ (p. 219) en blijft tijdens het
semester tijd gevrijwaard voor studie en bezinning, twee overwegingen waar onze
film- of toneelscholen en ook onze theater-wetenschappelijke instellingen die
‘praktijk’ in hun pakket willen integreren, gerust uit kunnen leren.
Het tweede jaar wordt hoofdzakelijk gewijd aan de problemen rond de ‘expressie’:
expressie als uiting van menselijk gedrag in het algemeen en als communicatie. Beide
semesters worden weer besloten met een zomerpracticum.

4

De tentoonstelling van een selectie van Eisensteins schetsen (te Parijs en in Nederland)
illustreert op een overtuigende wijze het belang dat Eisenstein eraan hechtte voor zijn eigen
werken en denken. Cfr. S.M. Eisenstein, Esquisses et dessins, Editions de l'Etoile, Paris,
1978. In Lessen in Regie: ‘Wat was ook weer de eerste variant? Ik ben de draad kwijt geraakt.
Wil u even tekenen? vraagt Eisenstein. “Ik kan niet tekenen”, antwoordt J. Eisenstein legt
uit dat een regisseur zijn conceptie van de plastische problemen in tekeningen moet kunnen
vastleggen. Hetgeen absoluut niet betekent dat hij echt goed zou moeten kunnen tekenen.
Maar als iemand een gebaar voor ogen heeft, als hij zich de verhoudingen in de ruimte kan
voorstellen, dan kan hij altijd wel op de juiste wijze dat wat hij voor zich ziet, dat wat hij
voelt op papier schetsen’ (p. 144).
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Bij het begin van het derde cursusjaar treft men volgende lakonische opmerking
aan: ‘(...) bij de aanvang van dit cursusjaar wordt de student verondersteld op de
hoogte te zijn van de bestaande montage-technieken, door bestudering van films en
handboeken over filmtechniek...’ (p. 232). Dit is, me dunkt, de goede manier om de
film-techniek in een regie-opleiding te introduceren en meteen ook te beperken. Zoals
ten overvloede blijkt kan het nodige vrij snel aangeleerd worden. De beperking van
de technische opleiding (die elders aan filmscholen altijd zo'n belangrijke plaats
inneemt, tot soms in het groteske toe!) is revelerend voor de verhouding tussen
‘cultuur’ en ‘techniek’ in deze Sovjet-filmopleiding. Het vierde cursusjaar is
gespecialiseerd. De student kiest voor een genre: speelfilm, documentaire, of
educatieve en wetenschappelijke films. Dit kan verwonderlijk lijken, aangezien in
de hele opleiding zoveel aandacht besteed wordt aan de fictie-elementen en alles dus
afgestemd lijkt op speelfilm zelf (Godard, Kluge enz.) verworvenheden zijn, zou dit
een oefening voor het maken van welk type film dan ook’ (p. 238). Vandaag, nu de
undergroundfilm, de marginale film, de documentaristische film en zelfs de grote
mengelingen van fictie en niet fictionele elementen in de speelfilm zelf (Godard,
Kluge en.) verworvenheden zijn, zou dit een verouderde opvatting kunnen lijken.
Maar - o.m. via de structuralistische linguïstiek - beseft men tegenwoordig ook steeds
meer dat heel wat, zo niet alle, van onze ‘talen’ of ‘systemen’ op narratieve structuren
gebouwd zijn. A.J. Greimas b.v. meent dat dit de basis vormt van al onze semiotische
(betekenisdragende en gevende) discours5. Elders heb ik zelf proberen aan te tonen
dat ook de meest abstracte of experimentele films geschraagd worden door een
narratieve organisatie, ook al beweren ze uitdrukkelijk daar afstand van te willen
nemen6. Het lijkt mij dus helemaal geen anachronisme dat er zoveel aandacht besteed
wordt aan het ‘dramatische’ en de enscenering ervan; het is juist één van de redenen
waarom deze didactische opvatting zo na lijkt te liggen bij hedendaagse
bekommernissen uit andere gebieden.

Lessen in Regie7
Ik ben bij dit programma zo uitvoerig blijven stilstaan omdat het, zoals ik

5

Ook wetenschappelijke discours. Zie b.v. A. Greimas en E. Landowski, Introduction à
l'Analyse du Discours en Sciences Sociales, Hachette, Paris, 1979.

6

E. De Kuyper, Le Mauvais Genre, in Ça-Cinéma, no 18 en 19, Paris 1979-80.
Deze lessen in regie zijn geen teksten door Eisenstein zelf geschreven, maar college-notities
van een assistent-student, W. Nizjnyj. De naam van Nizjnyj zou beter naast die van Eisenstein
op de titelpagina hebben gestaan. Eisensteins eigen teksten hebben lang niet dezelfde
kwaliteiten als deze notities: allesbehalve helder, breedsprakerig, verward, vaak
onsamenhangend, en op een vaak irriterende wijze narcistisch. Al bevatten ze geregeld
treffende ideeën of beelden en is de teneur ervan hoogst interessant: tenslotte is hij een van
de eersten geweest die het medium film zo grondig en systematisch heeft willen doorgronden.
Maar hij hoort zichzelf zo graag schrijven!

7

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

946
zei, beslist nog inspirerend kan worden voor het kunstonderwijs in het algemeen, en
een regie-opleiding in het bijzonder. Maar dit programma vormt ook een uitstekende
aanvulling en tevens een boeiend contrast met de lessen in regie. Omgekeerd kunnen
de lessen gelezen worden als het verlengde en de produktieve kritiek op het
programma.
Opvallend in dit programma is dat het zo'n - bijna exclusieve - plaats inruimt voor
het dramatische en het theatrale, terwijl het toch in de eerste plaats om de opleiding
van de film-regisseurs gaat. Het is bekend hoe sterk Eisenstein zelf door het theater
- met name door zijn leermeester Meyerhold - beïnvloed is geweest. Van elk van
zijn films valt trouwens de ‘theatraliteit’ zo af te lezen. Uit zijn schetsen lezen we
hoe sterk hij het filmische dacht vanuit het theatrale. En omgekeerd: hoe sterk hij
het theatrale dacht vanuit het filmische. Hij schrijft letterlijk dat het theater een
‘Vorschule’ van het filmische beeld is8.
Toegegeven: deze parallel-ontwikkeling is in zijn theoretische geschriften nogal
zwak geformuleerd, in deze zin dat hij bij al te oppervlakkige verbanden tussen film
en toneel blijft staan. In de regielessen daarentegen laten zijn voorbeeldige analyses
zien dat hij deze tweeledigheid veel genuanceerder beleeft en ervaart. Wat eens te
meer doet vermoeden dat Eisenstein in feite geen echt groot theoreticus was. Gelukkig
bestaan er naast deze theoretische opstellen ook feiten (vnl. films!) die de gebreken
en tekortkomingen op zuiver-theoretisch vlak corrigeren.
Op het eerste gezicht is deze verwantschap tussen film en toneel te verklaren vanuit
de specifieke historische situatie waarin Eisenstein het toneel zelf ontdekte: als
theaterdecorateur, daarna als regisseur bij de Lef-beweging, helemaal werkend in de
traditie van de postrevolutionaire theatrale avant-garde (van het ‘biomechanische’
van Meyerhold, van het excentrische van de Feks, enz.). Van hieruit groeit ook zijn
eerste opstel over het begrip ‘montage’: niet met betrekking tot film schrijft Eisenstein

8

S.M. Eisenstein, Schriften I, Hanser, München, 1974. Zie ook: H.J. Schlegel, Eisensteins
Weg von der ‘Revolutionierung des Teaters’ zum Revolutionsfilm, uit Schriften I.
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dit stuk, maar als begeleiding voor zijn regie van Ostrovski's Een domheid begaat
ook de slimste (1923).
Van dit Agitations-theater valt echter weinig te bespeuren in Eisensteins regielessen
en in zijn programma. En ook dit is historisch te verklaren: in de jaren dertig was
deze beweging niet meer actueel en stond ze niet meer in de gratie bij de machthebbers
(zo ze al niet op kritiek stuitte toen ze in volle bloei was in het begin van de jaren
twintig).
De manier waarop Eisenstein in zijn regielessen theater-scènes regisseert, kan men
allesbehalve revolutionair noemen. Hij gaat heel degelijk en traditioneel te werk. Al
kiest hij zijn stof niet uit theaterstukken (maar uit romans van Balzac, Dostoievsky
enz...), de manier waarop hij het romaneske voor een mise-en-scène-oefening bewerkt
is klassiek. Niet minder bewonderenswaardig, maar volledig in tegenspraak met zijn
agitatorische theatrale bedrijvigheid van een tiental jaar eerder. Hoe vaak Eisenstein
ook refereert naar een continuïteit in zijn werk tussen zijn eerste theaterregies en
-decors en zijn daaropvolgende films, stilistisch valt er een enorme breuk te
constateren, die (althans voor zover ik zijn geschriften ken) nergens bediscussieerd
wordt.
In zijn lessen gaat hij uit van een logische analyse van een scène, van een
dramatisch verloop: de opbouw ervan, de plaats van de personages erin, de situering
in tijd en ruimte enz... Bijna zoals een Stanislavsky dat zou gedaan hebben. Hoe sterk
ook zijn films in deze periode van een ‘revolutionaire’ creativiteit getuigen, zijn
theateropvattingen die hij in zijn lessen demonstreert zijn bijzonder traditioneel. Wat,
ik wil dit duidelijk benadrukken, helemaal geen verwijt inhoudt9. Integendeel, dit
classicisme valt uitermate positief uit. Althans in Eisensteins didactisch opzet. Het
stelt hem namelijk in staat grondig op een dramatische situatie in te gaan, geen enkel
stilistisch of dramatisch element toe te laten dat niets te maken heeft met een
dramatisch verloop. Dit is de onontbeerlijke narratief-dramatische basis van waaruit
een cineast werkt, schijnt hij te zeggen.
Eisenstein houdt niet van regies die uitgaan van algemene opvattingen of concepten.
Hij doet alles om (creatieve) processen te doen ontstaan, te

9

Zijn dramatische of dramaturgische opvattingen zijn bijna Hollywoodiaans te noemen. In
een andere tekst, eveneens opgenomen in de Sunuitgave, ‘Een college over
compositieproblemen’ (1947), drukt Eisenstein zijn bewondering uit voor de traditionele
Hollywood-dramaturgie. In een doorsneeprodukt, Madame Curie van Mervyn LeRoy (1943),
bewondert hij voornamelijk de scenario-constructie, die in feite gewoon Hollywoodiaans
vakmanschap is.
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provoceren, door een nauwgezette en vaak technische analyse van de situatie. Hij
demontreert bij voorbeeld hoe de vorm van een tafel (rond, ovaal, rechthoekig) na
grondige analyse een gehele samenhang van gevolgen doet ontstaan. Hij ontwikkelt
een ideëel proces aan de hand van heel concrete details en toont aan dat het geen
details zijn maar dat ze het hele verloop bepalen. Terwijl juist zijn studenten (de
studenten in het algemeen?) geneigd zijn om globale, en daarom ook
pseudo-oplossingen voor te stellen. Eisenstein analyseert graag en goed en
argumenteert vlot en briljant. Hij is een uitstekend en meeslepend pedagoog. Maar
zijn overdreven overtuigingsdrang - waarvan ook zijn films blijk geven - doet hem
wel eens een andere didactische kwaliteit over het hoofd zien: het voortdurend
relativeren van de eigen positie en van de gevonden oplossing. Dat geeft zijn lessen
iets autoritairs. Hij weet zijn eigen inzichten net iets té goed te argumenteren. Dit is
beslist leerrijk, maar leidt tot een soort ‘gesloten eindresultaat’: je bent gedwongen
te aanvaarden. Op een bepaald moment bij voorbeeld stelt een student hem een vraag,
die je als een soort strikvraag of testcase zou kunnen zien: ‘Maar stel nu dat we een
andere mise-en-scène hadden gehad? - ‘Van een andere mise-en-scène zou alleen
dan sprake zijn geweest, als het fragment inhoudelijk anders in elkaar had gezeten.
Of als de thematiek anders was geweest’ (p. 99-100).
De plaats die Eisenstein zichzelf (op een sympathieke en vlotte wijze, daar gaat
het niet om) toekent werkt irriterend. J. Aumont heeft terecht doen opmerken hoe
belangrijk het begrip ‘maîtrise’ (meesterschap, beheersing) bij Eisenstein is, ook in
zijn geschriften. De term is wel gebruikelijker in het Russisch dan in onze talen, maar
voor Eisenstein is het een wezenlijk onderdeel in zijn verhouding tot de andere, en
meer bepaald tot de studenten of de toeschouwers, wat voor Eisenstein nagenoeg op
hetzelfde neerkomt: ‘(...) il ne vise qu'à occuper une place, celle de Maître. Bien
entendu, le maître n'est pas le père, et Eisenstein refuse donc absolument d'entretenir
avec “ses” étudiants le rapport qu'il eut, lui, avec Meyerhold (...). Il ne perd pas une
occasion de les traiter, et de traiter tout le monde, comme des sujets à éduquer’10.
Misschien wordt deze indruk nog bevestigd door de manier waarop Nizjnyj de
lessen weergeeft. Regelmatig komen er ‘onthullingsmomenten’ in voor: ‘... zegt E.
tot grote verrassing van iedereen’ (p. 25); ‘E. hoeft maar

10

J. Aumont, Montage Eisenstein, Edition Albatros, Paris, 1979, p. 21. Het boek van Aumont
geeft heel wat genuanceerde en nieuwe kritische invalshoeken op het werk en de figuur van
Eisenstein. Hij poogt telkens de eenzijdige - vaak hagiografische - benaderingswijze te
doorbreken.
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even zijn hand te bewegen en het is muisstil in de zaal...’ (p. 29). Misschien heeft
deze manier om Eisenstein als een ‘demiurg’ voor te stellen iets ‘slavisch’ (men weet
hoe graag men in Rusland dweept met geniale kunstenaars!). Het geniale wordt
telkens ook gekoppeld aan het meesterlijke’ en het ‘beheerste’, zoals blijkt uit een
anekdote.
Nizjnyj loopt 's avonds na de les bij Eisenstein even langs, en E. vraagt
hem hoe hij de lessen gevonden heeft:
‘Ik vertel hem mijn indrukken. Dat ik toch wel het meest getroffen was
door het gemak waarmee hij al improviserende de beste mise-en-scène,
de meest ideale instellingen en montage-eenheden had gevonden (...)’ Dan
merkt N. een stapel schetsen en notities op de tafel, die tot in detail de
‘geïmproviseerde’ les uiteenzetten, en blijkens de datering lang vooraf
waren opgesteld.
‘Nou?...’, vraagt E. (...) U dacht toch niet dat het improvisaties waren,
terwijl het me juist heel wat slapeloze nachten heeft gekost. Hoe had het
ook anders gekund? Ik kon me toch niet permitteren om onvoldoende
voorbereid voor de klas te gaan staan? (...) Voor mij was het
allerbelangrijkste echter niet het resultaat, maar de methode’ (p. 114).
Eisensteins methode is in de eerste plaats een denkmethode, en wordt in deze
regielessen prachtig uiteengezet. Met name de hele problematiek van de montage kernpunt in Eisensteins kunst en theorie - krijgt hier een ongekend reliëf.
Overduidelijk blijkt hoe het principe van handeling er enkel en alleen is, na opsplitsing
in onderdelen, voor de synthetisering in een nieuw dramatisch verloop. Dit is de
reden waarom hij zo'n stevige basis nodig heeft, waarop hij kritisch en analytisch
kan zitten kerven, om uiteindelijk tot een nieuw geheel te kunnen komen. De reden
ook waarom een dramatische handeling (eerst opgesplitst en geanalyseerd in een
mise-en-scène) de basis kan zijn voor een filmregie, bestaande uit camera-instellingen
enerzijds en montage anderzijds.
Het gaat hem altijd om selecteren (cadreren, of ensceneren) uit een totaliteit van
handelingen, en synthetiserend combineren (monteren). (J. Aumont spreekt in dit
verband - erg overtuigend - van het sadisme van Eisenstein: de obsessie om het
lichaam, het materiële, het fysische te vervormen.)
Regie bij Eisenstein, zoals hij dat hier demonstreert, is 1) analyseren van een
globale handelingssituatie; 2) die reduceren tot zinvolle onderdelen, met het oog op
3) de (re)constructie van een nieuw geheel. Uiteraard is deze nieuwe totaliteit sterker,
efficiënter dan de onderdelen of de aanvankelijke handelingssituatie.
Regie, onder de vorm van een dramatische mise-en-scène, zonder camera of
montage-mogelijkheid, stellen hem en de studenten in de mogelijkheid dit proces
grondig te doorlopen, elke fase uit te proberen, te bespreken, zodat er nieuwe
combinatiemogelijkheden ontstaan die uiteindelijk tot de ‘oplossing’ leiden.
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Moet men deze dramatische regie dan beschouwen als een voorfase van de meer
cinematografische bedrijvigheid? Eigenlijk niet, al komt het in deze lessen misschien
zo over, maar dat is dan om redenen van systematiek, geloof ik. Deze mise-en-scène
is niet veel anders dan een weg die parallel loopt met zijn filmische activiteit. Zijn
methode is nagenoeg identiek; het gaat om botsingen en conflicten en de daaruit
voortspruitende effecten. Of dit nu in een dramatische handeling is of bij een filmische
montage. Zoals zo vaak echter bij kunstenaars die alles zetten op de beheersing, slaat
die vaak in het omgekeerde om. Door de overdaad heffen bedoelde effecten elkaar
op; de toeschouwer wordt overladen met een over-getheatraliseerde stijl,
barok-overdadig, een maniëristische didactiek. Brecht ontsnapt hier ook niet aan.
Alsof wat aanvankelijk als zuivere economie gedacht en aangevoeld wordt (monteren
en combineren bij E.), door uitdieping in een retorische stroom meegesleurd wordt.

Niets is van zichzelf zichtbaar
Het wonder van dit boek is dat het van een grote techniciteit is en in feite dus slechts
de aspirant-regisseurs zou moeten aanspreken. Maar heel veel meer lezers kunnen
erdoor gefascineerd raken. Niet alleen omdat hun een blik in de coulissen van film
en theater gegund wordt, maar omdat de ‘zin’ van de techniciteit (het vakmanschap)
er zo briljant in gedemonstreerd wordt. Je maakt een maak-proces mee, je maakt
mee hoe iets geconstrueerd wordt en waarom het dient geconstrueerd te worden.
Telkens weer opnieuw ben ik verbaasd door het pre-structuralistische van Eisensteins
methode. Zonder dit toe te geven, blijft hij een ‘formalist’, in de zin van de Russische
formalisten (Sklovsky, Eichenbaum, Jakobson, waarvan de eerste tot Eisensteins
vrienden behoorde). Hij schreef trouwens ook een boek over de Russische filmmaker,
onlangs hier besproken11. Zie b.v. de theorie van de ‘tweeslag’ (Sunuitgave, p. 51,
64), waarin concreet geargumenteerd wordt dat iets efficiënter werkt als het door
een soort van variante-herhaling geschiedt.
Het bijzondere hier is dus dat het vakmanschap de theorie belicht en verduidelijkt;
maar ook omgekeerd, dat de betekenis van zoiets als vak-

11

V. Sklovsky, Eisenstein, Rowohlt, Reinbek, 1977. In Streven, juni 1979, p. 862.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

951
manschap uitgediept wordt door een theoretische, zij het vaak ongeformuleerde
onderbouw. Dat is de reden voor het succes van dit boek. Het zegt je o.m. dat ‘in
principe nooit iets van zichzelf zichtbaar is’ (p. 69)12.

12

De Nederlandse vertaling is prettig leesbaar, wat eerder uitzonderlijk is bij vertalingen van
technisch georiënteerde teksten. Ik mis echter wel elementaire achtergrondinformatie, en
een theoretische situering die de Eisenstein-problematiek zou doen aansluiten bij de
internationale discussie daarover. Het geheel - de lessen aangevuld met 35 pp. foto's, een al
te korte inleiding en een tweetal opstellen van Eisenstein zelf - geeft een ‘onzekere’ indruk...
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Forum
Ebla, opgraving van de eeuw?
De naam Ebla roept in kringen van archeologen en bijbeldeskundigen zeer gemengde
gevoelens op. Men behoeft het woord slechts te laten vallen in een gesprek of de
gemoederen laaien hoog op. Over het hoe en waarom daarvan is onlangs een bijzonder
lezenswaardig boek verschenen1. In de overtuiging dat de discussie over Ebla ook
in de komende tijd zal voortduren stellen wij het boek thans nader aan U voor.

Syrië gemeden
Terwijl geleerden vanaf 1798 samendromden tussen de ruïnes van het oude Egypte,
vanaf 1842 de puinhopen van het oude Mesopotamië onderzochten, al sedert jaar en
dag belangstelling aan de dag legden voor de overblijfselen van het oude Palestina,
bleef Syrië archeologisch gezien een sterk verwaarloosd gebied. Toch ziet het
landschap bultig van de tells - heuvels die de ruïnes van oude nederzettingen bedekken
- die erom schreeuwen, dat de schop erin wordt gestoken om ook onze kennis van
dít deel van het Nabije Oosten te vergroten. Tot nu toe is er alleen gegraven in Byblos
en Oegarit, twee kustplaatsen, die niet als representatief worden beschouwd voor het
binnenland van Syrië, terwijl de opgravingen in Mari, Brak en Chagar Bazar geen
eigen gezicht laten zien, omdat deze steden deel uitmaakten van het oude
Mesopotamië.

De ommekeer
Sedert enige jaren echter staan de schijnwerpers van de belàngstelling duidelijk op
Syrië gericht. In 1963 werd namelijk Paolo Matthiae door de universiteit van Rome
uitgezonden om een terrein voor opgravingen in Syrië uit te zoeken. Na een grote
rondreis door het land koos deze jonge Italiaanse professor - hij was toen 23 jaar de puinhoop bij Tell Mardich, ongeveer 55 km ten zuidwesten van Aleppo, en niet
ver van de weg naar Damascus, hoofdzakelijk om de afmetingen ervan: een
oppervlakte van 57 hectare en een hoogte van 15 meter. Van invloed bij deze keuze
was ook, dat in 1955 een boer bij het ploegen was gestoten op een dubbele basalten
trog, die omstreeks 1900 vóór Chr. gedateerd werd. In Rome was men verre van
enthousiast over de locatie die Matthiae had uitgekozen: de afmetingen van het terrein
garandeerden niets, zo werd gezegd, en de trog kon best ergens anders vandaan
komen.

1

Chaim Bermant en Michael Weitzman, Ebla. Syrië, bakermat van de aartsvaders? Fibula-Van
Dishoeck, Haarlem, 1979, 216 pp.
De Nederlandse editie is door prof. dr. K.R. Veenhof (Vrije Universiteit, Amsterdam) van
kritische kanttekeningen en extra voetnoten voorzien, hetgeen een grote verbetering is t.a.v.
de oorspronkelijke Engelstalige editie.
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Resultaten
In 1964 begon men te graven en pas vier seizoenen later, in 1968, wist Matthiae dat
hij met iets van belang bezig was. Men legde kolossale fortificaties bloot, zware
poortcomplexen, een tempel, die qua afmeting en ontwerp een treffende gelijkenis
vertoont met de tempel van Salomo, maar véél eerder is gebouwd. Toen stootte men
op een schitterend koninklijk paleis met binnenplaatsen en gangen. Ook kwam een
aanzienlijk aantal fragmenten van beeldhouwwerk aan het licht, waarvan er vele
Matthiae in zijn mening stijfden, dat het hier niet weer om een in wezen
Mesopotamische plaats ging (zoals bijv. Mari), maar om een Syrische stad met een
eigen karakter.
De grote doorbraak kwam in 1974, toen men op een andere plaats (en veel dieper)
in de puinhoop nóg een koninklijk paleis blootlegde en - wat eigenlijk véél
belangrijker was - teksten vond: 42 kleitabletten in spijkerschrift. Matthiae riep voor
de ontcijfering ervan de hulp in van Giovanni Pettinato, een beslissing waar hij nog
spijt van zou krijgen.

Een eigen taal
Aangezien de gevonden kleitabletten met spijkertekens waren volgeschreven
verwachtte Pettinato, dat het om Soemerisch of Akkadisch ging, de twee enige talen
immers die gebruik maken van dergelijke tekens. Hij vond inderdaad meer dan
genoeg Soemerisch, maar daarnaast een taal die hij niet kende, maar die veel
overeenkomst vertoonde met talen die uit Kanaäan bekend zijn, zoals Oegaritisch
en Hebreeuws.
In 1975 volgde de ontdekking van een enorm archief met ca. 20.000 kleitabletten.
Men was gestoten op een beschaving die bijna 4.000 jaar lang verloren was en
nagenoeg vergeten. De ruïneheuven van Tell Mardich bevatte Ebla, een stadstaat die
omstreeks 2500 v.Chr. een ongekende bloei beleefde en
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een belangrijk centrum moet zijn geweest.
Dat bleek spoedig uit de gevonden teksten: het merendeel van de kleitabletten ongeveer 13.000 - bestaat uit handelscorrespondentie, grootboeken, memorialen en
inventarislijsten. Het zijn allemaal bewijzen dat Ebla een zeer welvarend
handelsgebied moet zijn geweest, waar hout, metaal, edelstenen, tarwe, gerst, druiven
en vee werden verhandeld, maar vooral textiel.
Dat Ebla een eigen taal kende bleek toen er tweetalige woordenlijsten werden
gevonden in het Soemerisch en in het Eblitisch, de oudst bekende woordenboeken
uit de geschiedenis!
Kleitabletten met juridische en historische teksten (o.a. een verdrag met Assur)
geven belangrijke informatie over het rechtswezen en de politieke verhoudingen van
die tijd. Met spanning wacht iedereen ook op de publikatie van de literatuur uit Ebla:
godenmythen, hymnen, lijsten met spreekwoorden en gezegden.

Reconstructie
Voor de eerste maal kan er een gedetailleerd beeld worden geschetst van een
dergelijke samenleving in het derde millennium vóór Chr., die blijkens de gevonden
inventarislijsten en persoonsregisters een bevolking van ca. een kwart miljoen zielen
moet hebben geteld. Er is een nieuw volk gevonden met een gevestigde en bloeiende
cultuur in Noord-Syrië omstreeks 2500 v.Chr. en het moet daar al eeuwen eerder
zijn gekomen! Hun nieuw ontdekte taal toont aan dat het Semieten waren, maar
duidelijk verschillend van het volk waarvan men tevoren meende dat het de eerste
Semitische bewoners van Syrië waren, namelijk de Amorieten. Het is niet overdreven
om te stellen dat, als resultaat van de ontdekkingen in Ebla, veel van de geschiedenis
van het Oude Nabije Oosten herschreven moet worden.

Sensatie
Toch denken heel wat mensen bij het horen van de naam Ebla niet allereerst aan deze
fantastische archeologische vondst, die waarschijnlijk de geschiedschrijverij diepgaand
zal beïnvloeden. Neen, men fixeert zich op een aantal namen die volgens Giovanni
Pettinato en David Noel Freedman op de kleitabletten voorkomen: A-ba-ra-ma
(Abraham), Ish-ma-il (Ismaël), Da-aw-dum (David), Ish-ra-il (Israël) alsmede namen
van in het Oude Testament genoemde, maar nimmer gevonden steden als Sodomma
en Gomorra, Adma, Zeboïm en Zoar (zie Gen. 14). De genoemde geleerden, daarbij
geholpen door de sensatiezucht van bepaalde kranten, doen het voorkomen alsof
Ebla in rechtstreeks contact met het boek Genesis staat en dat Syrië dus de bakermat
van de aartsvaders is.
Professor Matthiae wijst er voortdurend op, dat niets tijdens de opgravingen aan
het licht is gekomen dat dergelijke verhalen wettigt: de tabletten zijn ongeveer 700
jaar ouder dan de bijbelse Abraham en hebben niets met de Bijbel te maken. Dat we
in Ebla tabletten hebben met legenden die met die uit de Bijbel overeenkomen,
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betekent alleen maar - zo zegt hij - dat zulke verhalen in deze streken al lang vóór
de Bijbel bestonden en in omloop waren. De gevonden namen illustreren alleen, dat
er een verbinding is geweest tussen de Eblitische wereld en het bijbelse land in een
latere periode!
Maar het kwaad was al geschied; mensen die niets moeten hebben van het moderne
bijbelonderzoek, de zgn. fundamentalisten, hebben Pettinato voor hun karretje
gespannen; de vondsten van Ebla, al die bijbelse namen ‘bewijzen’ immers - zo
zeggen ze - dat de Bijbel wéér gelijk heeft! Ebla bevestigt het boek Genesis. Dat ze
daarvoor de geschiedenis met een kleine duizend jaar geweld moeten aandoen deert
hen niet. Dat Pettinato zijn opzienbarende tabletten nog steeds niet gepubliceerd
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heeft ontgaat hen volkomen. Dat verscheidene van Pettinato's ideeën over de relatie
tussen Ebla en Mesopotamië door een aantal zeer vooraanstaande geleerden als ‘zeer
onwaarschijnlijk en niet te bewijzen’ van de hand worden gewezen is voor deze
fundamentalisten - die met name in de Verenigde Staten een enorme invloed hebben
- louter bijzaak.
Dat er van de 20.000 gevonden kleitabletten tot nu toe nog geen 100 zijn
gepubliceerd is veelbetekenend: Matthiae wil de storm duidelijk laten luwen. In elk
geval is zeker, dat toekomstige publikaties over Ebla in de hele wereld met argusogen
gelezen zullen worden2.
Panc Beentjes

45 jaar Franse filosofie
Al kan men niet zeggen dat het Franse denken in Nederland wordt genegeerd, toch
is er zeker sprake van een grote afstand daartoe. Zonder twijfel is dat het gevolg van
de taalbarrière die voor Nederlanders nu eenmaal moeilijk, en steeds moeilijker te
nemen is. Dat heeft tot gevolg dat de bewegingen in het Franse denkklimaat hier
zowel met enige vertraging worden waargenomen, als dat ook de innerlijke motivaties
daarvan nogal duister blijven. De stijl van een filosofie hangt waarschijnlijk nauwer
samen met de taal waarin deze zich afspeelt dan wij vaak vermoeden, en wat dat
laatste betreft zijn wij nu eenmaal eerder op het Duits of Engels afgestemd.
Hoe het er in Engeland met de kennis van de Franse filosofie voorstaat, weet ik
niet, maar ik vermoed dat die niet al te groot is. Op zichzelf is het dus een uitstekende
gedachte van de Cambridge University Press geweest een inleiding tot de Franse
filosofie te doen schrijven die speciaal op een Engels publiek gericht is. Het resultaat
is het boek Le même et l'autre, van Vincent Descombes1, een overzicht van
vijfenveertig jaar Franse filosofie, dat binnenkort ook in een Engelse vertaling zal
verschijnen. Ik ben er niet geheel zeker van of men in Engeland bijzonder ingenomen
zal zijn met de duistere kronkelpaden van deze wijsbegeerte, die zo geheel anders
geaard is dan de eigen, logisch-taalanalytische traditie, maar voor de geïnteresseerde
Nederlandse lezer is het zeker een waardevolle inleiding.
Descombes begint zijn overzicht in 1933, het jaar waarin Kojève aan de Ecole
Pratique des Hautes Etudes zijn beroemde reeks colleges over Hegel aanving2. Onder
de aanwezigen treft men namen aan van mensen als Raymond Aron, Alexandre
Koyré, Pierre Klossowski, Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty en Eric Weil. Het
2

1

2

Voor verdere literatuur over Ebla wijzen we vooral op het artikel van prof. dr. K.R. Veenhof
in Phoenix 23 (1977), pp. 7-24 met een uitgebreide bibliografie. Interessant is wellicht, dat
Teylers Godgeleerd Genootschap te Haarlem een prijsvraag heeft uitgeschreven over Ebla.
In de toelichting wordt gesproken van ‘de omstreden hypothese, dat de voorgeschiedenis
van Abraham zich rondom Ebla zou hebben afgespeeld’!
Vincent Descombes, Le même et l'autre, quarante-cinq ans de philosophie française
(1933-1978), Les editions de Minuit, 1979, Parijs, 224 pag. Verschijnt in Engeland bij de
Cambridge University Press in de serie Modern European Philosophy.
Introduction à la lecture de Hegel, onlangs opnieuw door Gallimard uitgegeven in de
Collection TEL.
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was de generatie van de drie H's (Hegel, Husserl, Heidegger) die later, in de jaren
zestig, het veld zouden moeten ruimen voor de drie ‘meesters van de achterdocht’
(Marx, Nietzsche en Freud) zodat Foucault in zijn inaugurale rede tot het Collège
de France
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in 1970 kon verklaren ‘dat iedereen vandaag de dag aan Hegel poogt te ontkomen hetzij via de logica, hetzij via de epistemologie, via Marx of via Nietzsche’3.
Het was Kojève die in de jaren dertig Hegel weer in het middelpunt van de
filosofische reflexie plaatste; niet de Hegel van het ‘absolute idealisme’, maar een
antroploigisch geïnterpreteerde, ‘links’ Hegel, zoals ongeveer ter zelfder tijd (1932)
in Duitsland de Frühschriften van de nog sterk door Hegel geïnspireerde,
‘humanistische’ Marx werd uitgegeven. Een ‘antropologische’ Hegel, waarin de
dialectiek tussen Zijn en Niets geheel binnen de mens werd gelegd; het is de mens
die het niet-zijn introduceert, die door zijn vrijheid de negativiteit ter wereld brengt,
ja zelfs wezenlijk deze negativiteit is. Aldus ontstaat een dualistische ontologie,
waarin de gebieden van de natuur (het wezenlijk identieke) en de geschiedenis
(getekend door de ‘negativiteit’, het ‘niets’ van de mensheid) als twee gescheiden
zijnsregionen naast elkaar staan. Een positie die later door Sartre in L'être et le néant
vrijwel letterlijk zal worden overgenomen.
Waar Hegel echter beide regionen tot synthese laat komen in een absolute geest,
probeert Kojève deze geest te humaniseren, alsof het de mens was die, in een absoluut
weten, zichzelf kent als subject van dit discours, maar in dit totaal-weten tegelijk
ook de natuur omvat. Natuur, die echter getekend is door een puur identiek-zijn met
zichzelf, waarin de negativiteit (van het menselijk subject) geen plaats heeft. Kojève
(en mét hem Sartre) slaagt er aldus, volgens Descombes, niet in de pure juxtapositie
van beide zijnsregionen te overwinnen, en daarmee blijft ook onduidelijk wie nu wel
het subject is van het spreken-over-het-zijn, de filosofie. Wie is er in de filosofie aan
het woord? Een vraag die op het structuralisme preludeert.
Deze antropologische interpretatie van Hegel vloeide voort uit de behoefte aan een
concrete filosofie, die min of meer directe politieke relevantie had. Een dergelijke
tendens tegen het idealisme van de eerste decennia van deze eeuw, die kort daarop
de naam ‘existentialisme’ zou ontvangen en in de jaren zestig (in een overigens
geheel andere toonzetting) de praxis tot centraal filosofisch begrip zou uitroepen, is
overigens niet verwonderlijk in een land waarin de filosofie altijd in nauwe relatie
tot de politiek en de literatuur heeft gestaan, en een veel grotere publieke rol speelt
dan elders het geval is.
Worden zo bij Kojève en Sartre de concrete mens en zijn concrete handelen tot
centrale bepalingen van de waarheid, toch moet volgens Descombes bij hen
uiteindelijk deze operatie mislukken, waarin de mens de plaats van de absolute geest
inneemt. En wel omdat zij niet kunnen ontkomen aan de antithese van het en-soi en
het pour-soi (om Sartre's terminologie te hanteren), die geen synthese toelaat en ipso
facto nooit absoluut kan worden. Het is Merleau-Ponty die tracht deze impasse te
doorbreken door te zoeken naar datgene wat zich tussen het en-soi en het pour-soi
bevindt; de concrete mens is noch en-soi, noch pour-soi, noch een voltooide synthese
van beide, maar ergens daar tussenin, in een ‘eindige’, ‘onvoltooide synthese’, een
‘mixtum’ van subject-object, moet de menselijke existentie gezocht worden. Daarmee
is ook de zingeving niet een zuiver menselijk project (zoals Sartre wil), noch iets dat
zonder meer in de wereld is voorgegeven, maar iets dat ontstaat tussen wereld en
subject in; de zin komt in het gedrag, of in de gewaarwording naar voren.
3

Michel Foucault, De orde van het vertoog, Boom, Meppel 1976, vertaling van C.P.
Heering-Moormans, pag 56
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Dat is echter een zin die het subject zelf te boven gaat, en verschijnt tussen de vele
subjecten in, in een collectief, een ‘tussenwereld’ van tekens en sym-
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bolen, die dicht in de buurt komt van wat bij Hegel de objectieve geest heet. In zijn
inaugurale rede tot het Collège de France wijst Merleau-Ponty op de taaltheorie van
de Saussure, waarin ‘misschien een theorie van de historische zin vervat (ligt) die
het dilemma tussen ding en bewustzijn achter zich laat’4. Hier tekenen zich al duidelijk
de trekken af van het structuralisme en de semiologie die kort daarop de Franse
filosofie zullen gaan bepalen. Het is nog steeds de strijd tegen de antithese van geest
en natuur die aan deze positie ten grondslag ligt. Het is de concrete, gehele,
lichamelijk-geestelijke mens in zijn concrete gedrag die de zin laat verschijnen; een
zin die zijn plaats heeft in een geschiedenis, een traditie. Waarmee volgens Descombes
de twee assen gegeven zijn waarlangs de Franse filosofie zich aftekent: de theorie
van de geschiedenis (vooral bij Foucault) en die van het teken, de semiologie.
Het is deze verschuiving naar een subject-loze filosofie die het tij doet keren tegen
zowel de fenomenologie (als filosofie van de representatie voor een subject) als de
dialectiek (een totaalweten, opgevat als een superieur subject). De semiologie laat
de zin ontstaan vanuit een anoniem veld van betekenisrelaties; voor haar, zo vat
Descombes de tegenstelling bondig samen, is de bewoording, de uiting (enonciation)
de centrale categorie, voor de fenomenologie is dat de referentie, de denotatie. De
werkelijkheid is gestructureerd als een taal, en wel een taal zoals die door de Saussure
is omschreven als een ‘systeem van differenties’. Er zijn

4

Maurice Merleau-Ponty, Lof der wijsbegeerte, Boom, Meppel/Amsterdam, 1979, vertaling
van E. Honée en E. Kerstiens, pag. 97.
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slechts tekens die betekenis hebben doordat ze van andere tekens binnen hetzelfde
systeem onderscheiden zijn, een andere plaats innemen in het net van
betekenissamenhangen. De semiologie en het structuralisme verlenen het primaat
aan dit net van ‘signifiants’, dat aan het betekende, de signifié, voorafgaat. Uit het
net van op zich nog zinloze relaties komt zo een zin naar voren, die onafhankelijk is
van het subject. Het subject is, zo zegt Descombes, ‘assujetti au signifiant’,
onderworpen aan het net van betekenaars, het ontvangt de zin.
Het is vooral Lacan die de nadruk legt op deze heterogeniteit van de taal, waarnaar
volgens hem ook het onbewuste is gestructureerd. Het zwaartepunt verschuift aldus
van het subject naar de analyse van het discours, het web van het ‘vertoog’ dat
allerminst een theoretische constructie is, maar een zeer concrete rol vervult als
sociale factor. ‘Le discours fonde le lien social’, zegt Lacan, en het zijn vooral Barthes
(in zijn eerste geschriften) en Foucault die wijzen op de ideologische functie van het
‘vertoog’, die door de eerste in verband gebracht wordt met de linguïstische factor
van de connotatie: datgene wat niet gezegd wordt maar in het gezegde geîmpliceerd
ligt, de ‘mythologieën’ van de samenleving. Het dominante discours legt een
‘gemeenschappelijke taal’ op en vormt aldus een integratieprincipe, waarin het
vreemde, het andere, binnen de heersende ideologie wordt geassimileerd. Zo werkt
het discours als regelend mechanisme, waarin ook het subject binnen het systeem
gevangen wordt. Het is vooral Foucault die deze kant van het discours heeft
onderzocht. Dat laatste wordt dan vooral opgevat als een veld van machtsrelaties.
En die macht is, zoals Samuel IJsseling het in het boek Denken in Parijs samenvat
‘nergens localiseerbaar, maar alomtegenwoordig... Macht werkt niet zozeer door
middel van onderdrukking en repressie maar door normalisatie en reglementering’.
Ook Foucault wijst op de anonimiteit van de structuur; de macht is niet iemands
bezit, maar is een machtswil die zich in relaties, tegenstellingen, manifesteert.
In tegenstelling tot wat men in eerste instantie van het structuralisme zou kunnen
denken, het structuralisme waarin het subject als primaire instantie verdwenen is,
gaat het hier echter nog steeds om een kritiek van de bestaande ideologie, die het
andere gelijkschakelt en onderwerpt, en derhalve om een bevrijding van de mens
door het blootleggen van de mechanismen waarmee de macht zichzelf in stand houdt.
Foucault gaat daarbij, als historicus, langs geschiedkundige weg te werk, o.a. in zijn
studie van de waanzin en het ontstaan van de kliniek; de waanzin die door de rede
als haar antithese wordt opgevat en zo uiteindelijk ingekapseld, zoals alles wat afwijkt
in plaatsen en instituten gevangen wordt, in ziekenhuizen, scholen, gevangenissen:
plaatsen waar het bestaande discours het afwijkende in de greep neemt door het
doorzichtig te maken en het op te nemen in een alomvattend discours van kennis,
dat eo ipso machtsuitoefening is.
Het is, aldus Descombes, deze dialectische geschiedopvatting, waarin de rede
steeds met zijn tegendeel tot synthese probeert te komen, waartegen Foucault stelling
neemt en waar hij een positivistische geschiedwetenschap tegenover stelt. Een
positivisme dat echter mét Nietzsche als níhilisme moet worden begrepen: er zijn
geen feiten, maar uitsluitend interpretaties. Elk zogenaamd feit is uitsluitend resultaat
van weer andere interpretaties, van samenhangen en tegenstellingen en datgene wat
wij zin of betekenis noemen is slechts een voortvloeisel van deze polemiek die
principieel nooit afgesloten is.
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Waar het volgens Descombes in de Franse filosofie uiteindelijk om draait is een
theorie van het verschil (la différence) die het andere werkelijk het andere laat zijn
en dit niet (bijvoorbeeld dialectisch) tot hetzelfde wil reduceren.
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Met andere woorden: een theorie die haaks staat op de interesse van Hegel, die
immers alles in één, absoluut, weten wilde omvatten. Tegen deze metafysische traditie
richt Derrida zich expliciet, wanneer hij spreekt over een deconstructie van de
meta-fysica. Maar omdat wij ons nooit buiten de metafysische traditie kunnen stellen,
waarin wij in onze cultuur nu eenmaal apriori zijn ingebed, is een dergelijke
deconstructie alleen van binnenuit mogelijk. Derrida speelt als het ware het spel van
de metafysica mee, maar tegelijk benadrukt hij wat de metafysica altijd verdringt:
dat zij een tekst is, met alle kenmerken van tekstualiteit. Juist door deze nadruk op
datgene wat de metafysica altijd voor zichzelf verborgen houdt (terwijl zij er toch
aanspraak op doet het alomvattende weten te zijn) wordt de metafysica zelf van
binnenuit ondermijnd.
Mét Nietzsche, één van de belangrijkste inspiratiebronnen van de hedendaagse
Franse filosofie, wijst Derrida op de perspectiviteit, de voorlopigheid van de waarheid;
op het wezenlijk verschil tussen datgene wat zich ‘feitelijk’ als waarheid aandient
en datgene wat ‘rechtens’ is. Het is het kenmerk van de ideologie dat zij feit en recht
identificeert. Er bestaat echter een oorspronkelijke differentie tussen beide, tussen
feit en recht, tussen zijn en zin, die Derrida différance (met een ‘a’, onderscheiden
van différence) noemt, waardoor de volledige identiteit van het aanwezige tot in het
oneindige wordt uitgesteld. De identiteit wordt gebroken door het spoor van het
andere, de afwezigheid van iets dat wel wordt aangeduid, maar elders is. ‘Le même
n'est le même qu'en s'affectant de l'autre’, zegt Derrida, en daarin blijkt wederom de
sterke invloed van de Saussure, voor wie een teken immers alleen een betekenis heeft
dank zij zijn relatie tot alle andere tekens, die als het andere door het teken worden
geïmpliceerd en waarnaar het stilzwijgend verwijst.
Dat het ook Derrida om een ideologiekritiek gaat is wel duidelijk. Sterker nog is
dat het geval in de geschriften van Deleuze, die zich wellicht het duidelijkst van allen
door Nietzsche laat inspireren. Zelfs zijn meest bekende werk L'Anti-Oedipe
(geschreven in samenwerking met Felix Guattari) waarin hij beurtelings een beroep
doet op Freud en op Marx, gaat in de grond op Nietzsche terug: ook hier is de
werkelijkheid een geheel van relaties (machts- of libidineuze relaties) en krachten
(actief of reactief); ook hier is er een anti-historische tendens, die zelfs expliciet de
naam ontvangt van ‘eeuwige terugkeer’. En vooral: ook hier, zoals vrijwel oveal in
de huidige Franse filosofie, een alles doortrekkende tendens van perspectivisme, van
voorlopige waarheden temidden van ontelbare andere.
De interesse van Descombes is in Le même et l'autre, zoals de titel al aangeeft, vooral
een metafysische. Dat heeft het voordeel dat het overzicht een min of meer constante
lijn vertoont; het heeft het nadeel dat datgene wat minder goed in dit stramien past
ofwel wegvalt (zoals het werk van Paul Ricoeur) ofwel (zoals de korte bespreking
van het werk van Althusser), wat ongemakkelijk in het geheel is gevoegd.
Dat probleem doet zich niet voor bij de Nederlandse inleiding op het huidige
Franse denken die al even is genoemd en ongeveer tegelijker tijd verscheen. De
bundel Denken in Parijs5 ontleent zijn titel aan het literatuuroverzicht dat Ad Peperzak
in 1970 in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte publiceerde.
5

Egide Berns, Samuel IJsseling, Paul Moyaert, Denken in Parijs, Taal en Lacan, Foucault,
Althusser, Derrida, Samsom reeks moderne filosofie, Alphen aan de Rijn/Brussel, 1979, 271
pag, fl. 35,-.
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Oorspronkelijk was het slechts de bedoeling dit overzicht bij te werken en up to date
te brengen, maar tenslotte besloot men dit te laten voorafgaan door korte
uiteenzettingen van het werk van Lacan, Foucault, Althusser en Derrida. Pièce de
résistance vormt echter nog steeds de uitgebreide bibliografie die als slothoofdstuk
functioneer en ruim 85 pa-
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gina's omvat, waarvan 16 pagina's voetnoten. Het is een voortreffelijk, zeer informatief
overzicht geworden met een schat aan bibliografische informatie. De daaraan
voorafgaande hoofdstukken kan men het beste als inleiding op deze bibliografie
beschouwen, van een enigszins wisselend gehalte. De prijs van het boek is wel erg
hoog, maar de bibliografie is het, als instrument voor studie en oriëntatie, toch wel
waard.
Ger Groot
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Boekbespreking
Godsdienst
Benedictus en zijn tijd, Tekst: Walter Nigg, Illustraties: H.N. Loose, De
Nederlandsche Boekhandel, Kapellen, 1980, 120 pp., BF 490.
Een boek over een heilige in een herdenkingsjaar kan een prestigieus opzet zijn met
als gevolg een genot voor bibliofielen. De benedictijnse zin voor ‘maat’ heeft dit
gelukkig verhinderd. Met deze vertaling en bewerking van het Duitse origineel, wordt
de lezer hier een vlot lezende kennismaking met Benedictus geboden. De bekende
hagiograaf Walter Nigg slaagt erin op basis van de Vita van Gregorius en van de
Regel van Benedictus de benedictijnse spiritualiteit voor de lezer toegankelijk te
maken. Eerder dan door een ideaal zal de lezer geboeid worden door een levenswijze
die het mogelijk maakt ook vandaag het alledaagse op een zinvolle manier te beleven.
De prachtige kleurillustraties die het boek afsluiten getuigen op een sobere manier
van eeuwen benedictijns cultuurgoed.
Hugo Roeffaers

Jos Ghoos, Niet alle Parken zijn Paradijzen, Gelovig leven in huwelijk en
gezin, Patmos, Antwerpen/Amsterdam, 1980, 128 pp., BF 295.
Dit boekje bundelt een aantal causerieën gegeven in de Brusselse Finis Terrae-kerk
in de vasten van 1979. De verschillende opstellen weerspiegelen dan ook een directe
en aansprekende taal en een eerder essayistische benadering van een aantal knelpunten.
De lezer zal ongetwijfeld getroffen worden door de grote levensnabijheid en het
vermogen van de schrijver om zich in menselijke situaties in te leven. Hij zal hierbij
wellicht niet onmiddellijk oplossingen vinden voor zijn vragen maar allicht moed
en inspiratie om verder te zoeken.
Hugo Roeffaers

Wijsbegeerte
Ch. Perelman, Retorica en Argumentatie, Ambo, Baarn, 1979, 172 pp., fl.
24,50.
De nieuwe retorica, in de woorden van C. Perelman, bestrijkt het gehele veld van
het niet-geformaliseerde denken. ‘Het is de algemene theorie van het persuasieve
betoog, dat gericht is op het verwerven van intellectuele en emotionele instemming
van een gehoor, hoe ook geaard, waarmee wij willen beweren dat elk betoog dat
geen aanspraak maakt op onpersoonlijke geldigheid op het terrein van de retorica
ligt’. Deze eminente specialist op dit gebied herneemt hier in korter en bevattelijker
bestek de hoofdlijnen uit zijn ‘Traité de l'Argumentation’. Ook hier is de
gedachtengang vlot, zijn de voorbeelden bijzonder divers en spits gevonden. Af en
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toe dreigt Perelman, gedragen door zijn eigen vlucht, zich een weinig te versnipperen,
maar dan komt er plots weer een schitterend hoofdstukje (zoals het elfde over de
dissociatie van begrippen) waarin Perelman bewijst dat hij - ook hier - met meer
bezig is dan het leuke van de argumentatie.

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

964
De vertaling leest bijzonder vlot en aangenaam.
Eric De Kuyper

Gedragswetenschappen
Luk Versteylen, We hebben ze niet meer alle vijf, Uitg. Stil Leven,
Borgerhout, 1980, 192 pp., BF 150.
Een krachtig en vurig pleidooi voor een nieuwe, meer menselijke levensstijl. De
technische beschaving en de rationele ordening van het leefpatroon hebben zoveel
afgestompt. Daarom moet de mens opnieuw de vijf zintuigen ontdekken, weer contact
zoeken met de vier elementen (water, aarde, vuur, lucht), onze drie vermogens
(verstand, gevoel, verbeelding) weer cultiveren, de twee dimensies (tijd en ruimte)
weer eerbiedigen en ook de ene God ontmoeten.
Beeldrijk, verrassend, vol nuchtere opmerkingen vanuit een helder ‘gezond
verstand’ geformuleerd, met af en toe een paradox of een weemoedig woord. Dit
sprankelend boekje stemt tot nadenken, vooral omdat de auteur ‘utopisch’ durft
denken. Want utopie vandaag, is mogelijkheid morgen.
J.F. Du Bois

Geschiedenis
Heinz Hürten & Georg Meyer (Hrsg.), Hauptmann Gustav Böhm. Adjudant
im preussischen Kriegsministerium Juni 1918-Oktober 1919. Aufzeichnungen
des Hauptmanns Böhm, Deutsche Verlags-Anstallt, Stuttgart, 1977, 168
pp., DM 28,-.
Gustav Böhm werd geboren in 1888 in Glatz (Silezië) en begon in 1906 een militaire
loopbaan. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werkte Böhm vooral in Duitse
legerstaven als adjudant en als stafofficier. In het begin van 1918 werd hij als adjudant
gedetacheerd bij generaal-majoor H. Scheüch, die later zelf minister van oorlog van
Pruisen zou worden. Door zijn werk in de staf van Scheüg kon Böhm ooggetuige
worden van de wanorde waarin Duitsland zich vanaf het begin van 1918 bevond. In
1919 nam Scheüch ontslag en werd opgevolgd door kolonel Walther Reinhardt, die
Böhm verder in zijn staf behield. Onze auteur nam echter in de herfst van 1919
afscheid van het leger en begon als het ware een nieuwe carrière in handel en industrie.
Onderhavig boek is de uitgave van een dagboek dat door Böhm bijgehouden werd
van juni 1918 tot oktober 1919. Voor Duitsland waren dit cruciale jaren van onrust,
van gebrek aan vertrouwen in zijn eigenheid, en van vrees voor een chaotisch
bolsjevistisch regime. Het was de periode van de nederlaag van de Eerste
Wereldoorlog, van de teleurgang van de monarchie en van de wankelbare opbouw
van de Republiek van Weimar die om diverse redenen niet in staat zou blijken te zijn
om de democratie in Duitsland te vestigen. Böhm beschrijft die woelige periode
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vanuit het standpunt van een militair. Hij geeft een schrijnend beeld van de
opvattingen, de hoop en de vrees die in de legerleiding heersten in die jaren, niet
alleen in verband met de Duitse kansen op een overwinning de oorlog, maar ook in
verband met de teleurgang van de monarchie en tegenover het nieuwe regime dat tot
stand moest komen.
Böhm bleef daarbij geen koele obsarvator van de interne keuken, maar hij beleefde
zijn tijd emotioneel. De lezer wordt als het ware meegesleurd in dat woelige Duitsland.
Het dagboek maakt deel uit van een reeks studies die uitgegeven werden door het
‘Militärgeschichtliches Forschungsamt’ van Freiburg. De uitgevers, H. Hürten en
G. Meyer, hebben er zich echter niet alleen mee vergenoegd om enkel de tekst van
het dagboek weer te geven, ze hebben deze ook begeleid met een groot aantal
verklarende nota's en met een buitengewoon volledige bibliografie.
A. Van Peteghem
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Brewster S. Chamberlin, Kultur auf Trümmern. Berliner Berichte der
amerikanischen Information Control Section Juli-Dezember 1945, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1979, 252 pp., DM 22,-.
We staan hier voor een eigenaardig maar ook voor een merkwaardig boek.
De meeste historici die de relaties tussen de Vier Geallieerden na de oorlog
onderzocht hebben, hebben dit onderzoek voor het grootste deel toegespitst op
politieke of economische verhoudingen. Dat is verstaanbaar omdat deze verhoudingen
de meest spectaculaire waren. Onderhavig werk heeft geprobeerd een voorlopig
onderzoek op te bouwen rond de cultuurpolitiek die de Verenigde Staten in Berlijn
gevoerd hebben in 1945.
Het is een voorlopig onderzoek geworden dat zich toespitst op twee gebieden.
Ten eerste wordt in de inleiding de organisatorische en ideologische politiek
onderzocht die de Russen en de Amerikanen in de voormalige Berlijnse hoofdstad
gevolgd hebben.
Daarin komt reeds de tegenstelling en het wantrouwen tot uiting die toen reeds
heersten in de verhoudingen tussen de Vier Geallieerden. Het is een inleiding die
echter stof zou bieden tot verder diepgaand onderzoek.
Het tweede deel van het boek bestaat uit een aantal documenten opgesteld door
de Amerikaanse verantwoordelijken voor de cultuurpolitiek over het cultureel leven
in Berlijn in 1945. Wel moet het woord cultuur enger genomen worden want het gaat
alleen over de zgn. ‘Bühnencultuur’: theater, muziek, opera en nachtleven. Het geheel
bestaat uit 51 rapporten die naar generaal Clay en diens politieke raadgever Murphy
gestuurd werden.
Als speciaal onderwerp interessant voor mensen die zich met het onderzoek van
het cultuurbeleid bezighouden en voor iedereen die het maatschappelijk leven in het
na-oorlogse Duitsland bestudeert.
A. Van Peteghem

Udo Steinbach, Rolf Hofmeier, Matthias Schönborn (Uitgevers), Politisches
Lexikon Nahost, Verlag Beck, München, 1979, 361 pp. met kaart, DM.
19,80.
Het Nabije Oosten is zeker onderhevig aan een versnelde evolutie. Het is moeilijk
geworden deze ontwikkeling van een zo belangrijke geografische regio bij te houden.
Onderhavig boek behandelt Afghanistan, Egypte, Algerije, Bahrain, Irak, Iran, Israël,
Noord-Jemen, Zuid-Jemen, Jordanië, Qatar, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko,
Oman, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, Tunesië, Turkije, de Verenigde
Arabische Emieraten. Het schema is voor elk land hetzelfde:
- basiscijfers: geografische en economische gegevens
- historisch overzicht
- ontwikkeling van het politiek systeem
- kenmerken van de politieke structuur
- bibliografie.
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Het is moeilijk om dit boek in zijn totaliteit te bespreken. Wel mogen we zeggen dat
de deskundigheid van de auteurs en de uitgevende instituten (het Duitse Orientinstituut
en het Duitse Afrika-instituut in Hamburg) in elk geval borg staat voor de zakelijkheid
en de exactheid van het boek zelf.
Buitengewoon zou ik twee zaken willen noemen:
- een interessante bibliografie na elk deel - de bondigheid waarmee elk stuk
behandeld wordt. De auteurs geven een evolutionair inzicht in de verwarde en uiterst
ingewikkelde toestand van een zo speciale regio. Het weergeven van de hoofdlijnen
van een uiterst ingewikkelde materie is een van de grootste verdiensten van dit boek,
dat werd afgesloten begin 1979.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat het boek vervolledigd wordt door een
overzicht van de regionale organisaties, een lijst met afkortingen, adressen van
belangrijke gespecialiseerde bibliotheken in de Duitse Bondsrepubliek die zich met
het Nabije Oosten bezighouden, en een korte voorstelling van de auteurs die de delen
geschreven hebben.
Zeer belangrijk werk voor iedereen die zich voor wereldproblemen interesseert.
A. Van Peteghem
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Jochen von Lang, Der Sekretär. Martin Bormann: Der Mann der Hitler
beherschte, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1977, 512 pp. met 32 pp.
foto's, DM. 36,-.
Is dit nu eindelijk het definitief boek over Bormann? Het is moeilijk te zeggen in
hoeverre de ‘sensatie’ het geval Bormann nog verder zal ‘uitdiepen’. Alleszins is
von Langs boek een degelijk en historisch verantwoord werk. De auteur beschrijft
op een boeiende wijze het leven van die geheimzinnige figuur die Martin Bormann
dan toch was. Hij heeft zich echter niet beperkt tot het leveren van een biografie maar
von Lang heeft er tevens zorg voor gedragen deze figuur in het midden van de partij
te plaatsen waarin ze carrière kon maken, nl. de NSDAP. Vandaar is dit boek een
studie van de interne verhoudingen in de nationaal-socialistische partij geworden.
Met dat werd het boek een boeiend geschreven geschiedenis van een partij-elite die
elkaar beloerde, intriges smeedde en waarin iedereen streefde naar de gunst van de
én? meester: Hitler.
De biografie over Bormann wordt tevens een film waarin het interne leven van de
NSDAP getoond wordt.
Dat is zeker een niet geringe verdienste van de auteur. Maar von Lang ging verder.
Zijn onderwerp heeft hij niet behandeld vanuit de optiek sensatie, maar hij heeft in
zijn boek blijk gegeven van een wetenschappelijke verantwoording die alle dweperij
schuwt. Deze verantwoording kwam ten andere ook tot uiting in de aanhangsels van
het werk:
- een aantal niet eerder gepubliceerde foto's
- materiaal in verband met de dood van Bormann
- een aantal documenten uit de tijd van de NSDAP van 1932 tot 1945
- een zorgzaam bijgewerkte bibliografie.
Wie de figuur van Bormann op een wetenschappelijke manier wil benaderen zal in
het werk van von Lang een veilige gids vinden.
A. Van Peteghem
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Literatuurwetenschap
H. Van Gorp, e.a., Lexicon van Literaire Termen, J.B. Wolters, Leuven,
1980, 211 pp., BF 425.
Dit is ongetwijfeld een werkinstrument dat aan een reële behoefte beantwoordt. Uit
het voorwoord blijkt trouwens dat het initiatief uitging ‘van een groep leraars die
vanuit hun onderwijservaring de noodzaak van een compact werkinstrument voor
het literatuuronderwijs aanvoelden’. Het resultaat is een lexicon dat in ons taalgebied
enig in zijn soort is. Qua helderheid overtreft het zijn meer academische voorgangers
en qua volledigheid kan het model staan voor heelwat navolgers. Boeiend aan dit
lexicon is dat het indirect een overzicht biedt van de huidige stand van zaken in de
literaire kritiek tegen de achtergrond van de verworvenheden van de klassieke retoriek.
Schoonheidsfoutjes zijn bij zulk werk nooit helemaal te vermijden. Zo werd de
parabel erg stiefmoederlijk behandeld en verdiende o.i. het psalmgenre wel een aparte
vermelding. Zoals bij dergelijke lexica hoort, verhoogt een uitgebreid register de
bruikbaarheid ervan. Kortom, dit is een onmisbaar werkinstrument voor al wie van
ver of dichtbij met literatuur te maken heeft. Ook al zou de gegadigde wat
terugschrikken voor de prijs, dan zal hij toch vlug overtuigd zijn dat dit een vruchtbare
investering is.
H. Roeffaers

Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Kröner Verlag, Stuttgart,
1979, VIII-928 pp., DM 25,-.
In dit lexicon werden alle technische termen en alle belangrijke benamingen van
letterkundige stromingen opgenomen en verklaard of beschreven. Het boek is vooral
op de Duitse literatuur afgestemd maar breed genoeg opgezet om ook bij ons grote
diensten te bewijzen. Al was het maar om te weten te komen wat een ‘best-seller’
eigenlijk is, of wat men zoal onder literaire kritiek kan verstaan.
J.F. Du Bois

Literatuur
Fernand Auwera, Cowboy spelen, Elsevier-Manteau, Brussel/Amsterdam,
1980, 167 pp., BF. 225.
Auwera is niet alleen schrijver, hij is ook een verwoed lezer, van jongsaf al, zoals
blijkt uit de inleiding van de hier verzamelde stukjes uit tijdschriften in de voorbije
tien jaar (vnl. uit Dietsche Warande en Belfort, maar ook uit Bzzzletin en De Nieuwe).
Auwera's belangstelling is Angelsaksisch gericht (maar niet uitsluitend) en ze strekt
zich uit tot zowat alle genres. Zijn kanttekeningen bij de eigen lectuur zijn vlotte,
vaak geestige, aangenaam leesbare journalistieke stukken die, wegens hun beperkte
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omvang, de problematiek die aan de orde is niet grondig behandelen, maar één of
een paar aspecten ervan boeiend belichten. Nu het actualiteitskarakter van deze
beschouwingen verloren is, blijven ze voornamelijk, misschien zelfs hoofdzakelijk,
interessant wegens datgene wat ze van Auwera zelf releveren: een beweeglijke
betrokkenheid bij de menselijke lees- en schrijfactiviteit in de breedste zin van het
woord.
J. Gerits

Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk I, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam, 1980, 464 pp., BF. 1.100,-.
Ziehier het eerste deel van Gezelle's verzameld dichtwerk, in een monumentale
uitgave die acht delen zal beslaan. Een feesteditie want Gezelle werd honderdvijftig
jaar geleden geboren. En nog staat zijn oeuvre in de actualiteit. Omdat zijn poëzie
berust op wat R.F. Lissens noemt ‘de intens ervaren uitspreekbaarheid van het geheim
van het woord.’ De tekst die voor deze uitgave werd gekozen is die welke door
Gezelle als de
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definitieve werd beschouwd. Elke dichtbundel wordt voorafgegaan door een
lezenswaardige studie. Bovendien wordt een uitvoerige geschiedenis geboden van
de eerste edities. Jammer dat deze bibliofiele uitgave nog altijd geen wetenschappelijk
apparaat van de tekst biedt. Het wordt tijd dat men daar ook eens werk van maakt.
J.F. Du Bois

Victor Heylen, Maria Gelaude, De Minnebrieven van Abelard en Heloïse,
De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen, 1980, 171 pp., BF. 450.
De geschiedenis van Abelards wederwaardigheden en de daarop volgende
briefwisseling met Heloïse vormen een van de meest aangrijpende getuigenissen van
een menselijk doorleefde passie. Men kan het alleen maar toejuichen dat deze brok
menselijke tragiek dank zij deze vertaling voor velen weer toegankelijk wordt. Naar
mijn gevoelen behoeven dergelijke brieven weinig of geen commentaar, tenzij dan
in de vorm van glossen en kanttekeningen. De ethische en theologische
beschouwingen die in het tweede deel van dit boek werden samengebracht vormen
een tamelijk abstracte en weinig empatische commentaar bij een gepassioneerd leven.
Hun verdienste is echter dat ze aan de hand van een middeleeuwse historie een
reflectie op gang brengen over de band tussen ethiek en leven.
Hugo Roeffaers

Kunst
M.E. Mariën, Belgica Antiqua, De stempel van Rome, Mercatorfonds,
Antwerpen, 1980, 520 pp., 90 kl. en 186 zw./w. platen, BF. 3.500,-.
Op de school hebben we de oorlogsmémoires van Julius Caesar gelezen en meteen
geweten dat onze geschiedenis met een bezetting begon. Dat Rome hier eeuwen heeft
geheerst en een economische zowel als een culturele bloei tot stand bracht, drong
toen tot ons niet door. Wellicht omdat er in onze gewesten zo weinig monumenten
zijn overgebleven en de overige vondsten meestal in plaatselijke musea zijn
ondergebracht (het Jubelpark niet te na gesproken). Over ons archeologisch verleden
zijn heel wat belangrijke studies verschenen maar ‘de vooruitgang in dertig jaar
geboekt op het gebied van de opgravingstechniek en het onderzoek te velde, heeft
geleidelijk de kijk op onze gewesten tijdens de eerste eeuwen van onze tijdrekening
gewijzigd’. In dit prachtwerk wordt het archeologisch materiaal in een doorlopend
historisch gebeuren ingeschakeld en zowel in de socio-economische als in de
esthetische context beschreven. De wetenschappelijke gegevens worden degelijk
maar vlot en leesbaar geordend naar de regering van de elkaar opvolgende keizers.
Achteraan werden kaarten, plannen en schema's ingevoegd, alsook een chronologische
typologie van de vazen en andere kunstobjecten, net zoals in de reeks ‘L'Univers des
Formes’ of in de kunstgeschiedenis van Mazenod. Het boek wint daardoor aan
bruikbaarheid en overzichtelijkheid. Voor de illustraties, de kleurdruk en de lay-out
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niets dan lof. Een wens: zullen ook andere perioden van ons verleden (Merovingers,
Karolingers, e.a.) in eenzelfde reeks worden behandeld?
J.F. Du Bois

Winfried Ranke, Heinrich Zille, Photographien Berlin 1890-1910, W.
Heyne Verlag, München, 1980, 193 pp., DM. 9,80.
H. Zille, (1858-1929), lithograaf van beroep, was ook amateurfotograaf. Zijn
fotografisch oeuvre, hoewel niet voor verspreiding bedoeld, is heel belangrijk. Voor
Zille was de foto een document, niet een artistieke imitatie van de schilderkunst.
Misschien werd hij beïnvloed door het naturalisme van G. Hauptmann; wellicht
hebben zijn proletarische afkomst en zijn verlangen met het volk in eenklank te
blijven daar nog het meest in meegespeeld. Wat er ook van zij, zonder het te weten
verrichtte hij baanbrekend werk
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door zijn lens te richten op sociale situaties (marktscenes, kinderen bij het spel,
krotwijken in Berlijn) en op de gewone mens in zijn dagelijkse wijze van doen. Hij
vermeed de pose (in tegenstelling met A. Sander die dat wel systematisch cultiveerde)
en trachtte vooral de banale spontaneïteit te vangen. Vandaar de vele opnamen die
de personages langs de rugzijde benaderen. Anti-esthetiserend heeft Zille de weg
gebaand naar de fotografie van het alledaagse en de schoonheid ontdekt van het
verval. Dit oeuvre wordt hier uitvoerig voorgesteld, geanalyseerd en van een gedegen
inleiding voorzien.
J.F. Du Bois

Theater
Wolfgang Greisenegger, Die Realität im religiösen Theater des Mittelalters,
W. Braumüller, Wien, 1978, 319 pp., öS. 280,-.
Deze Habilitationsschrift verlegt op vrij fundamentele wijze het gebruikelijke debat
over wat de herkomst en de ontwikkeling van het religieuze drama en theater in de
(Westeuropese) middeleeuwen kan hebben gedetermineerd. Al lopen de argumenten,
zoals uit de titel ook blijkt, grotendeels over de artistieke en attitudinele tekencode,
S. ruimt, met in qua distributie van tijd en plaats nog beperkte maar qua intrinsieke
overtuigingskracht geldige bewijsvoering, op met de gangbare gegevens over de
uitbreiding van de speeldrift bij de clerici binnen het liturgische kader, de toenemende
functie en betekenis van de anti-figuren, de verruiming naar de volkstaal toe.
Vertrekkend vanuit de tegenstelling tussen de kloostertraditie (liturgisch en Latijn)
en de stads(kerk)vernieuwing (mysteriespel en sacramentsdagcycli) ziet hij de groei
van de volkstaaldramatiek gefundeerd op politiek-sociale stellingen (wereldlijke
autoriteit gefundeerd op theologische basis, stadsburgermacht met cultuur als
demonstratie van autonomie). De theaterwetenschappe-
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lijk geadstrueerde analyses spitsen zich toe op voorbeelden uit het Duitse taalgebied
(al hoort het Jeu d'Adam uit het Normandische invloedsveld er ook bij) maar zijn
bevindingen laten zich verruimen naar de overige gewesten toe. Het debat is hiermee
niet afgesloten; zijn vernieuwende visie zal echter de discussie voortaan verleggen
naar macrohistorische impulsen en fenomenen waarvan het theater als
gemeenschapsfactor in de middeleeuwen op vanzelfsprekende wijze een
collectiviteitsdeterminerend element is geweest.
C. Tindemans

Wolfgang Iser, Die Artistik des Misslingens. Ersticktes Lachen im Theater
Becketts, C. Winter, Heidelberg, 1979, 60 pp., DM. 30,-.
Literatuurtheoreticus en Beckettexpert W. Iser verenigt in deze voordracht zijn beide
kennisvelden om een voor de twee themata belangrijke stelling te adstrueren. Vanuit
vooral H. Plessners antropologische benadering van het ‘lachen’ bouwt S. een
systeemschema op waaruit moet (en kan) blijken dat het ‘komische’ stratageem in
Becketts dramatische ontwerpen de inversie van de menselijke conventie (verrassing
die lach produceert) vertegenwoordigt. De stelling vertakt zich tot een (bijna
normatieve) analyse van het verschijnsel contrast, breuk, normafwijking, botsing,
waarbij niet de sociale afspraakpatronen gekneusd raken maar de menselijke
bestaansconstanten. Moeilijk argumenterend is het beslist een thesis die in het toch
wat moeizame debat over wat humor is resp. kan zijn organisch thuis zal blijven
horen.
C. Tindemans

Jean Jourdheuil, Le théâtre, l'artiste, l'état, Hachette, Paris, 1979, 238 pp.
Academicus, dramaturg, regisseur (Théâtre de l'Espérance, Théâtre National de
Strasbourg), bundelt S. zijn teksten (1976-79) die hij naar opvoeringen toe heeft
gericht en die telkens ook duidelijk willen maken waar hij als eigentijds theatermaker
wenst te staan. Theater als staatsinstituut met specifieke economische en
ideëelpolitieke contexten, culturele actie in partijsocialistische zin (erg kritisch),
Lukacs- en (de jonge) Brecht-discussie, de problematiek van het romantische
repertoire, de vraag of een populistisch theater moet dan wel een intellectualistisch
met het voornemen geen van beide uit te brengen, al deze aspecten vallen samen in
zijn strategie van een grootschalig visionair theater (te vergelijken met wat in
Nederland het Rotheater onderneemt) dat in gedurfde beeldtaal de gevoeligheid en
de behoeften van bewust-in-de-tijd-staande theatermakers poogt uitdrukking te
verlenen. ‘Ecriture’ als ensceneringsintentie. Utopie als de werkelijkheid van morgen.
Lectuur voor iedereen die het theater nog niet als een archaïsche kunst heeft
afgeschreven.
C. Tindemans
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Emmanuel Levy, The Habima - Israel's National Theater 1917-1977. A
Study of Cultural Nationalism, Columbia UP, New York, 1979, 346 pp.,
$28,10.
In Moskou (1917) groepeert zich een aantal Joden, werkzaam vanuit de Zionistische
beweging, met het doel in theatervorm het Hebreeuws (in mindere mate het Jiddisch)
te cultiveren. Stanislawsky is geïnteresseerd en aanvaardt de groep als een van de
studio's van zijn Kunsttheater; zijn pupil E. Wakhtangow zal er de artistieke
begeleiding verzorgen en in 1922 de wereldberoemde en theaterhistorische opvoering
van Dybboek (S. Anski) uitbrengen. Tussen 1926 en 1931 vallen de eerste
wereldreizen, overigens met wel artistieke maar geen financiële bijval, vooral niet
in de VSA. Tussen 1931 en 1948 krijgt de groep vaste voet in Palestina, daarna in
Israël, sedert 1969 als het staatstheater, waarbij het niveau bedenkelijk slinkt en de
waarde grotendeels naar het Camernytheater toe gaat. S. beschrijft dit verhaal zonder
emotie, als een nagenoeg logisch proces van de bewustwording van een natie bij
middel van een taal. Toch is zijn sociologische vorming verantwoordelijk voor de
grote nadruk op de functiewijze die, als collectief opgericht, deze bestaanswijze heeft
aangehouden wat meteen rechtstreeks de artistieke normen bevroren heeft uit lijfs-
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behoud. Het is bepaald geen epos bij alle ingehouden bewondering; het fenomeen
kan immers niet op zich worden beoordeeld maar enkel als een uitingsgegeven van
de Israëlitische hergroepering. Als theater-constructie eiste deze beweging dan ook
logisch een socioloog en minder een theaterwetenschapper.
C. Tindemans

Walter Mehring, Die Höllische Komödie. Drei Dramen, Claassen,
Düsseldorf, 1979, 272 pp., DM. 32,-.
W. Mehring (o1896-), expressionist, dadaïst, cabarettier uit de jaren 20, een
onderschatte figuur, krijgt hier voor het eerst in zijn leven zijn dramatische teksten
gebundeld. Die Frühe der Städte (1916) ademt nog helemaal de Sturm-geest, vol
hikkerige syntaxis, met geluid en decor als personages, één reusachtige abstractie,
volstrekt onspeelbaar. Die höllische Komödie (1932) is een Volkerenbondpersiflage
waarin Satan de vrije markteconomie en Beelzebuth de klassenmaatschappij
vertegenwoordigt en waarin beiden om strijd tot de dictatuur elkaar (en de mensen
op aarde) bevechten. Der Kaufmann von Berlin (1929), op Shylock-en-Jessica-basis,
in Georg-Grosz-stijl, met het Jiddisch als instrument, meer libretto voor Piscator
(voor wie de opvoering het begin van het voortijdige einde inluidde), is een
inflatiedrama waarin Oosteuropese Jodenwoekeraars samenwerken (zij het als
slachtoffer) met het latente Duitsnationale militarisme. Mehring is een onvervalst
satiricus, met puntige bonmots, met slagzinbeelden, grotesk toegespitst op het
slapstick, nergens literair poserend. De (pijnigende) humor zal het thans wat moeilijk
hebben, de prikkende directheid van dramatische on-zin lijkt me nog steeds effectief.
Te ontdekken?
C. Tindemans

Wolfgang Wittkowski, Georg Büchner. Persönlichkeit. Weltbild. Werk, C.
Winter, Heidelberg, 1978, 378 pp., DM. 48,-.
Jan Thorn-Prikker, Revolutionär ohne Revolution. Interpretationen der
Werke Georg Büchners, Klett Cotta, Stuttgart, 1978, 138 pp., DM 16.80.
Ludwig Fischer (Hrsg.), Zeitgenosse Büchner, Klett-Cotta, Stuttgart, 1979,
152 pp., DM. 20,Dwarsligger Wittkowski, de huidige sociologische benadering afwijzend, schuift de
religieuze componenten in Büchners levenswil en dramatiek eenzijdig naar voren
als raam voor een verklaarbaarheid van zijn maatschappelijk outsiderdom. De
Fichte-invloed minimaliseert hij, de Kant-geest overdrijft hij. Kenmerken vanuit het
piëtisme beklemtonend, plaatst hij Büchner tussen het laïcistische klassicisme en het
transcendente revolutionarisme in als terecht vertegenwoordiger van de Biedermeier
die de ethisering van mens en gemeenschap (tegen de theologische ‘eudaemonisering’
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in) in een maatschappijveranderende projectie geformuleerd heeft. Thorn-Prikker
gaat daarentegen volkomen de actualistisch-ideologiekritische richting uit en stelt
de volstrekte eenheid vast tussen artistieke produktie en revolutionair streven.
Esthetica als radicaal criterium voor de ontgoochelende werkelijkheid. Fischer brengt
enkele opstellen samen die alle trachten de brugfunctie van Büchner voor deze tijd
(grote identificatie met elk veranderend streven) aan te tonen, B. Ullman in A. Bergs
opera Wozzeck, L. Fischer in F.T. Csokors dramatiek en in G. Salvatores drama
Büchners Tod, W.H. Pott en O. Sahlberg en P. Schneiders novelle Lenz. Waar
Wittkowski Büchner een tijdsgebonden (in positieve zin weliswaar) auteur acht, gaan
deze auteurs er juist van uit dat hij een reïncarnatie, en daardoor een prototype, is
van de generatie die op het einde van de jaren 60 de ethische kortsluiting heeft
geconstateerd en daaruit een even utopische gooi naar een andere tijd en een andere
mens heeft gewaagd.
C. Tindemans
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Film
Siegfried Kracauer, Von Caligari zu Hitler, Kracauer Schriften Band 2,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1979, 632 pp., geïll., DM. 40,-.
Dit is een nieuwe vertaling in het Duits van een in '45 in het Engels geschreven studie
over de opkomst van het nazisme zoals dat gezien kan worden in de Duitse stomme
film. Het werk gaat door als een klassieker (en voorganger) op het vlak van de
‘filmsociologie’. Wat echter bij hernieuwde lectuur opvalt is het gebrek aan
methodologische aanpak van de S. Zijn benadering beperkt zich tot een herhaaldelijk
formuleren van het werkwoord ‘weerspiegelen’. Dit ‘model’ heeft dan ook later heel
wat nabootsingen opgeleverd die meenden dat het voldoende was een
sociaal-historische thematiek weerspiegeld te vinden in een film om aan filmsociologie
te doen. De jongste jaren is hier gelukkig (maar nog niet radicaal genoeg, naar mijn
mening) een wijziging in gekomen. Dit is de zwakke kant van ‘Von Caligari...’, en
het heeft geen zin deze tekortkoming te willen verdoezelen, zoals bv. de uitgever K.
Witte het blijkbaar zelf nogal overtuigd meent te moeten doen. Bij hernieuwde lectuur
komen ook de onmiskenbare kwaliteiten van het werk tot uiting: dit is een erg
geïnspireerde vorm van film (historische) essayïstiek. S. interpreteert - meer dan
analyseert - films met een ontegensprekelijke gevoeligheid voor thematische
beïnvloedingen. Merkwaardig hierbij is dat hij zeer zelden refereert naar
cultuurhistorische (vnl. de romantiek en het expressionisme) of literaire naburige
velden. Iets wat nu ook des te meer als een mankement ervaren wordt, nadat anderen
zoals Lotte Eisner dit juist, en zeer slecht, hebben proberen te ontwikkelen. Bij dit
hoofdwerk heeft de uitgever terecht twee andere belangrijke onderdelen gevoegd:
de dagbladrecensies van Kracauer (voor het grootste gedeelte geschreven in het begin
der jaren dertig), en een analyse van nazi-propagandafilms (beter gezegd
oorlogsdocumentaires). In de korte recensies voor de Frankfurter Zeitung geschreven
leest men reeds veel zaken die naderhand zullen uitgewerkt worden in ‘Caligari’. In
‘Propaganda und der Nazikriegsfilm’, in 1942 in opdracht geschreven van het Museum
of Modern Art met de steun van een Rockefeller-stipendium, doet S. een poging tot
een meer systematische en methodologisch beter gefundeerde ‘inhoudsanalytische’
en ‘werkingsanalystische’ benadering. Ook hierin is S. beslist een voorloper.
Wat echter ontbreekt is een zekere afstand, die gezien de omstandigheden
waarschijnlijk ook niet mogelijk was. S. schijnt dit gebrek zelf geregeld aan te voelen,
door toe te geven dat wat hij als specificiteit aanvoert voor de nazipropagandafilm,
ook in deze periode in andere films gevonden wordt. Conclusies worden hieruit niet
getrokken! Het is dus de lezer aanbevolen deze teksten met de nodige historische en
kritische afstand te lezen, hen zowel als positieve als negatieve modellen te willen
beschouwen. En niet, omdat de S. toevallig dezelfde morele verontwaardiging deelt
als wij, ook te menen dat Kracauer een ongenuanceerde navolging of onthaal verdient
(cfr. weer eens K. Witte).
Eric de Kuyper

Miscellanea
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D. Rosenberg & B. Rosenberg, The Music Makers, Columbia University
Press, New York, 1979, 466 pp., $19,95.
Dit boek wordt uitgegeven als een onderdeel in een project ‘oral history in music in
de USA’, maar in feite is het niets meer dan een aantal losse interviews die de auteurs
gevoerd hebben met ‘mensen die zich bezighouden met muziek’. Dat zijn, in casu:
componisten, docenten, dirigenten, uitvoerende kunstenaars, managers en critici. In
totaal een dertigtal gesprekken die niet veel verder gaan dan wat je in een min of
meer gespecialiseerd tijdschrift zou kunnen lezen. Het lijkt me onontbeerlijk, wanneer
het om ‘oral history’ gaat, zeer uitvoerig de gesprekspartners aan het woord te laten,
opdat een mooi genuanceerd totaalbeeld zou ontstaan... dit is hier niet gebeurd en
dat is jammer.
Eric de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Drs. Panc 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: Waterloostraat 41, B - 2600 Berchem.
Frans Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven.
Producer bij de BRT, derde programma.
Adres: Waterloostraat 41, B-2600 Berchem.
Dr. Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde theaterwetenschappen (IAD en RITCS),
filosofie en communicatiewetenschappen (VUB, Brussel). Studeert aan de Ecole
Pratique des Hautes Etudes Sociales te Parijs (A.J. Greimas), promoveerde op ‘Pour
une Sémiotique du Spectaculaire’. Medewerker van La Libre Belgique, Les Nouvelles
Littéraires. Was 12 jaar producer bij de BRT. Werkt momenteel aan het oprichten
van een bijvak ‘dramatologie’ aan de K.U. Nijmegen. Doceert er filmnarratologie,
alsook aan de Universiteit te Amsterdam.
Adres: Bijleveldsingel 73, NL - 6521 AP Nijmegen.
Dr. Erik Faucompret, geboren 1950. Doctor in de Toegepaste Economische
Wetenschappen. Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Verbonden aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Adres: Guido Gezellestraat 11, B - 2120 Schoten.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
Adres: Borneostraat 11-III, NL-Amsterdam.
B.M. Salman, geboren 1923. Studeerde Nederlands en was lange jaren docent
Nederlandse taal en letterkunde. Publiceerde o.a. in ‘Maasland’, ‘Spiegel der Letteren’
en ‘Nova et Vetera’.
Adres: Brusselsestraat 38, NL - 6211 PG Maastricht.
P. Schoonenberg: adres redactie
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B - 2520 Edegem.
Wim Van Mulders, geboren 1946. Studeerde Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG). Docent aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Gent. Publiceert over hedendaagse kunst.
Adres: Van Putlei 15, B - 2000 Antwerpen.
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Leonardo Boff en de basisgemeenten
Ger Groot
Leonardo Boff, franciscaner theoloog uit Petrópolis in Brazilië, is geen
onomstreden figuur. Toen vlak voor kerstmis '79 het gerucht ging dat Boff door
een Vaticaanse veroordeling zou zijn getroffen, was kardinaal Evaristo Arns
uit São Paulo de eerste om Boff in bescherming te nemen. Volgens Arns is hij
niet alleen een uitstekend theoloog en filosoof, maar bezit hij ook grote poëtische
gaven. Antonio Carlos Villaça, die hem eveneens persoonlijk kent, noemde Boff
een ‘dichter en mysticus’. Zelf wijst hij erop dat ook een mysticus als Meister
Eckhart, die hij in het Braziliaans vertaalde, niet aan veroordelingen ontkwam.
Zover is het echter nog niet gekomen en de situatie staat er momenteel voor
Boff zelfs weer iets gunstiger voor.
In het theologiseren van Boff staat de sociale context van de concrete onderdrukking
in Zuid-Amerika centraal. Vandaar zijn boek Jesus Cristo libertador, Jezus Christus
de Bevrijder, dat in 1972 verscheen. Wie echter de meer poëtische zijde van deze
theoloog wil leren kennen, zij eerder verwezen naar zijn Kleine Sakramentenlehre,
dat in 1976 in Duitse vertaling bij Patmos verscheen en zodoende ook voor het
Nederlandssprekend publiek toegankelijker werd.
Maar al mag Boff zich dan verheugen in de actieve steun van mensen als kardinaal
Arns, of van de vereniging van ordinarii CLAR en de centrale commissie van de
Braziliaanse bisschoppenconferentie, toch heeft hij ook sterke tegenstanders,
waaronder de voorzitter van de Latijnsamerikaanse bisschoppenconferentie die vorig
jaar in Puebla is gehouden, kardinaal López Trujillo. Het was in Puebla dat de
Comunidades eclesiales de base, ofwel de basisgemeenten, als één van de
voornaamste punten op de agenda stonden. De verwachtingen waren zeer gespannen,
want de positieve houding van de Braziliaanse bisschoppenconferentie ten opzichte
van deze nieuwe gemeenschappen werd lang niet door iedere deelnemer in Puebla
gedeeld. Maar het slotdocument noemde de basisgemeenten als eerste onder de
tekenen van ‘hoop en evangelische levenskracht’ en gaf zo zijn fiat aan deze nieuwe
ontwikkeling in de kerk.
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Reeds meermalen heeft Boff over deze kerkelijke basisgemeenten geschreven en
onlangs verscheen er een Duitse vertaling van een aantal van deze artikelen, gebundeld
onder de titel Die Neuentdeckung der Kirche (Grünewald/Mainz). Het hier afgedrukte
artikel vormt het tweede hoofdstuk in deze bundel. Boff legt er daarin de nadruk op
dat het in de basisgemeenten gaat om een nieuwe wijze waarop de kerk zichzelf
ervaart. Hij ziet daarin een nieuw ecclesiologisch model tegenover het model van de
‘grote geïnstitutionaliseerde kerk’. Tegelijk bepleit hij echter dat deze modellen op
elkaar betrokken blijven: ze hebben elkaar nodig en kunnen alleen in coëxistentie
met elkaar bestaan.
Al lijkt deze binnenkerkelijke positie weinig schokkend, toch profileert Boff zijn
politieke positie zeer duidelijk, wanneer hij spreekt over het onlosmakelijk verband
van de basisgemeenten als ‘zuurdeeg van de kerk’ en de ondergeprivilegieerde
klassen, waarvoor de kerk zich dient in te zetten en ten behoeve waarvan ze afstand
moet doen van haar verstrengeling met de politiek en financieel machtige kringen
in de samenleving, opdat zij werkelijk een evangelische kracht van en voor het volk
kan zijn.

Basisgemeente en kerk
Leonardo Boff
In de afgelopen eeuwen heeft de organisatie van de kerk zich ontwikkeld volgens
een streng hiërarchisch schema en de relaties tussen de christenen onderling
werden vooral juridisch bepaald. Zo moest wel de indruk ontstaan van
mechanisering en verzakelijking. ‘Moet de kerk een grote organisatie zijn die
onder bevel staat van een hiërarchie, waarbij deze laatste de macht in handen
heeft en de onderdanen slechts de regels in acht hebben te nemen en de
voorgeschreven gedragspatronen hebben na te volgen? Of is dat misschien toch
een karikatuur? Misschien, maar misschien ook niet.’ Dwars tegen deze (door
Yves Congar aldus geformuleerde) tendens in zijn de kerkelijke basisgemeenten
ontstaan. Daarmee ervaart de kerk, in het kader van de oudste en meest
oorspronkelijke overlevering, op nieuwe wijze wat gemeenschap en broederschap
kunnen zijn...
Wat nieuw is moet zich een eigen taal en eigen categorieën scheppen, om zich te
kunnen manifesteren. Zo roepen de basisgemeenten ook een nieuwe
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ecclesiologie in het leven en worden er door hen nieuwe begrippen in de theologie
geïntroduceerd. Alles is nog in het beginstadium, alles is nog in wording, niets is
nog afgesloten. Bisschoppen en theologen zouden daarom behoedzaam te werk
moeten gaan, aandacht moeten hebben voor de weg die nog maar net is ontsloten en
het verschijnsel niet direct in pastoraaltheologische categorieën moeten onderbrengen
die van elders en uit andere kerkelijke ervaringen afkomstig zijn. Ze zouden de
houding moeten aannemen van iemand die bereid is eerst te kijken, te begrijpen en
zich te laten onderrichten, en ze zouden daarbij een kritische waakzaamheid aan de
dag moeten leggen om de juiste wegen van de onjuiste te kunnen onderscheiden.
Want de geschiedenis van de kerk bestaat niet alleen uit de actualisering van oude
vormen en het opnieuw opnemen van voorbije ervaringen uit de geschiedenis, maar
is echte geschiedenis en daarmee schepping van iets nieuws dat tot nu toe nog niet
beleefd is. Het Nieuwe Testament en de geschiedenis van de kerk vertonen een
veelvoud aan institutionele vormen van het geloof. De kerk gaat tussen de tijd van
Christus' leven op aarde en zijn wederkomst geen rechte weg, maar bewandelt
historische kronkelpaden; zij voert daarbij de wereld met zich mee en biedt haar aan
God ten offer aan. Wellicht bevinden wij ons op dit moment in een fase, waarin een
nieuw type van institutionele kerk naar voren komt. Dit is echter alleen in het licht
van de Heilige Geest te begrijpen. Het gaat er dan ook om geestelijke weerstanden
te overwinnen, kerkelijke verhoudingen te veranderen en zich open te stellen om de
geest niet te verstikken.

Volkscatecheten
Allereerst moeten we eraan herinneren hoe de basisgemeenten in Brazilië zijn
ontstaan1. Zij kwamen voort uit de pogingen te komen tot een evangelisering die op
de gemeenschap is betrokken, zoals die door de volkscatecheten van Barro do Piraí
(in de staat Rio de Janeiro) werd beoefend en met behulp van radiocatechese in de
praktijk werd gebracht door de beweging die werkte aan een op de gemeenschap
betrokken basisvorming (Natal, in de staat Rio Grande del Norte). Andere
inspiratiebronnen vormden de ervaringen van het lekenapostolaat en de pogingen te
komen tot een parochiale vernieuwing, die werden ondernomen in het kader van

1

Vgl. J. Marins, Kerkelijke basisgemeenten in Latijns-Amerika, Concillium 11 (1975) 232-237.
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een landelijke vernieuwingsbeweging en hun neerslag vonden in de nationale pastorale
plannen van 1962-1965.
Om gebieden te kunnen bereiken die niet door pastores bestreken konden worden
nam Dom Agnelo Rossi in 1956 het initiatief tot een evangeliseringscampagne met
volkscatecheten. Alles begon met het verhaal van een oude vrouw: ‘Op Kerstmis
waren de drie protestante kerken hel verlicht en vol mensen. We hoorden de mensen
zingen... Alleen onze katholieke kerk bleef gesloten. Nergens hadden we een priester
kunnen vinden. Kan er helemaal niéts gedaan worden als er geen priesters zijn?’ In
Barra do Piraí leidde Dom Agnelo Rossi gemeenteleiders op ‘die binnen de bestaande
kerkelijke discipline alles doen wat een leek in Gods kerk doen kan. Minstens éénmaal
in de week komt het volk samen rond de catecheet die dan de betreffende catechese
voorleest. In de regel bidt hij met hen ook de dagelijkse gebeden. Op zon- en
feestdagen brengt hij de mensen, die op grote afstand van een kerk wonen, samen
rond de “zondag zonder mis”, de “mis zonder priester” of de “katholieke
godsdienstoefening” en volgt samen met hen in de geest de mis die door de priester
elders wordt opgedragen. Samen met het volk bidt hij onder andere het ochtend- en
avondgebed, houdt novenen, bidt litanieën, en houdt in de mei- en junimaanden de
betreffende meditatiediensten’2. Rondom de catechese ontstond er aldus een
gemeenschap rond iemand die verantwoordelijk was voor het religieuze leven. In
plaats van kapellen bouwde men ruimten voor bijeenkomsten, waarin
schoolonderricht, catechese en naaicursussen werden gegeven en waarin men
samenkwam om de problemen op te lossen die zich in de gemeenschap voordeden,
inclusief de economische moeilijkheden. Om iets tegen het analfabetisme, inheemse
ziekten en andere grote problemen te doen nam het aartsbisdom Natal het initiatief
tot de oprichting van radioscholen en de MEB (Movimento de Educação de Base,
Beweging voor Basisonderricht). Met behulp van de radio werkte men aan
alfabetisering, algemene vooruitgang en catechese. Op zondag kwam de gemeenschap
(die geen priester had) bijeen rondom de radio om de bisschop die de mis opdroeg
te antwoorden en naar zijn preek te luisteren. In 1963 waren er al 1.410 radioscholen3.
De beweging breidde zich snel over het noordoosten en midwesten van het land uit.
De beweging voor een ‘betere wereld’ bracht in het gehele land een klimaat van
vernieuwing teweeg. Vijf jaar lang trok een team van 15 personen het land door en
werkte in 1.800 cursussen aan de activering van

2
3

REB (= Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis) 17 (1957) 731-737.
REB 23 (1963) 781
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alle niveaus van het kerkelijk leven: priesters, bisschoppen, regulieren, leken en
actiegroepen. Uit deze opleving vloeide het noodplan van de Braziliaanse
bisschoppenconferentie en het Eerste Nationale Plan voor de gehele Pastoraal
(1965-1970) voort. Daarbij verklaarde men: ‘Op grond van hun uitgestrektheid, hun
geringe demografische dichtheid en het aantal gedoopten dat juridisch tot hun gebied
behoort zijn onze parochies, zoals die op het ogenblik bestaan, samengesteld uit
verschillende plaatselijke gemeenschappen en basisgemeenten of moeten daaruit
worden samengesteld. Het is dus zeer belangrijk dat de parochies door oprichting of
dynamisering van dergelijke basisgemeenten worden vernieuwd. Gaandeweg zal de
centrale pastoorsplaats dan één van deze gemeenschappen gaan vormen, en zal de
pastoor aan het hoofd komen te staan van alle gemeenschappen die tot dat deel van
de kudde behoren dat aan hem is toevertrouwd’4.
Sinds de bisschoppenconferentie van Medellín (1968) heeft deze nieuwe kerkelijke
werkelijkheid burgerrecht gekregen; momenteel is zij zonder enige twijfel in de hele
wereld één van de grote vernieuwingsbronnen van de kerk5. De basisgemeenten
betekenen meer voor de ‘opbouw van een levende kerk dan wanneer men haar
materiële structuren zou willen uitbreiden’6. Want zij brengen de leden daarvan tot
een levendiger en dichtere wederzijdse deelname, omdat ze immers in dezelfde min
of meer homogene werkelijkheid zijn geworteld. Daardoor kunnen ze ook beter het
eigenlijke van de christelijke boodschap beleven, dat bestaat uit het universele
vaderschap van God, de broederschap ten opzichte van alle mensen, de navolging
van Jezus Christus, die ter dood werd gebracht en werd opgewekt, het feest van de
opstanding en de eucharistie, en de reeds begonnen opbouw van het Rijk Gods in de
geschiedenis. Het Rijk Gods betekent echter: bevrijding van de gehele mens en van
alle mensen.

Alternatief voor het instituut kerk?
Het christelijk leven in de basisgemeenten wordt gekenmerkt door de afwezigheid
van vervreemdende structuren, door directe relaties, wederzijdsheid, diepe
broederschap, wederzijdse hulp, gemeenschap in de

4
5
6

Plan voor de gehele pastoraal p. 58.
Zie aflevering 4 van Concilium 11 (1975); verder: De apostolische brief Evangelii Nuntiandi
p. 58; over de bisschopssynode in 1974: REB 34 (1974) 945-946.
J. Marins, Concilium 11 (1975).
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evangelische idealen en gelijkwaardigheid van de leden onderling. Datgene waardoor
maatschappelijke verbanden elders gekarakteriseerd worden, is hier niet te vinden:
strikte regels, hiërarchieën en voorgeschreven gedragspatronen naar de verschillende
functies en verplichtingen. De geestdrift die voortspruit uit het intermenselijk beleven
van het ‘wij’, en de vervullende ervaring de atmosfeer van het evangelie te proeven
geven evenwel vaak aanleiding tot een niet gering probleem, dat de bisschoppen
duidelijk voor ogen moeten houden om niet in illusies te vervallen. Bedoeld is het
gevaar dat de basisgemeenten een alternatief voor de kerk in haar geheel zouden
willen vormen of - voorzichtiger gezegd - dat men gelooft en de verwachting koestert
dat de kerk als geheel een gemeenschap zou kunnen zijn. In hoeverre kan dit uitzicht
werkelijkheid worden? Kan de kerk in haar geheel werkelijk een echte gemeenschap
zijn?
Bij de beantwoording van deze vraag moet de theologie gebruik maken van de
inzichten die de sociale wetenschappen bij hun onderzoek naar de verhouding tussen
het op gemeenschap en het op maatschappij betrokken aspect van het menselijk leven
hebben opgeleverd. Op dit punt volgen wij het onderzoek van de socioloog Pedro
Demo, die een voortreffelijk artikel over de ‘sociologische problemen van de
gemeenschap’ heeft gepubliceerd7.
De huidige sociologie heeft de klassiek geworden tegenstelling van F. Tönies
tussen maatschappij (Gesellschaft) en gemeenschap overwonnen. Volgens deze
tegenstelling was gemeenschap een sociaal patroon, waarin de mens bepaald is door
het gevoel van wederzijdsheid en samenhorigheid, terwijl in de maatschappij
anonimiteit en indirecte relaties zouden heersen. Ik wil zeker niet bestrijden dat
sociale patronen bestaan bij de gratie van relaties die berusten op een geest van
gemeenschap. Maar in de historisch concrete ontwikkeling zijn er in de sociale
patronen ook andere dan deze waarden aan te wijzen. Elke sociale formatie vertoont
ook de trekken van conflict, egoïsme, individualisme, belangen, afgedwongen orde,
regels, doelstellingen en hardnekkigheid in het bereiken daarvan.

Gemeenschap
Gemeenschap is niet een patroon dat typerend zou zijn voor een bepaalde fase van
de mensheid of dat in zijn zuivere vorm nu gerealiseerd zou kunnen

7

P. Demo, Problemas sociológicas da communidade, in: Communidades: Igreja na Base,
Estudos da CNBB 3, Sao Paulo 1975, pag. 67-110.
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worden. In concreto zijn er altijd machtsstructuren aan het werk, en wel in de vorm
van ófwel overheersing, ófwel solidariteit. Er is sprake van ongelijkheid en van
rolpatronen die in een scala van waarden gefixeerd zijn. Historisch gezien zijn sociale
patronen altijd mengvormen die zowel de karakteristieken van een maatschappij als
van een gemeenschap vertonen. In die zin is het niet realistisch te strijden voor een
klasseloze, absoluut broederlijke maatschappij die vrij is van conflicten. Realistisch
daarentegen is de strijd voor een vorm van samenleven waarin de liefde minder
moeilijk en de verdeling van macht en coöperatie beter geregeld is. ‘Gemeenschap’
moet dan ook begrepen worden als een geestelijke instelling, die werkelijkheid moet
worden, als een inspiratie die het de mensen mogelijk maakt zich er vastberaden
voor in te zetten de onderlinge barrières te slechten en een onderlinge verhouding
van solidariteit en wederzijdsheid te laten ontstaan.
Demo zegt zeer treffend: ‘Als men gemeenschap en maatschappij tegenover elkaar
stelt, kan men zeggen dat de gemeenschap de utopie is van de maatschappij’.8. Met
andere woorden: menselijk samenleven zit altijd vol spanningen tussen het
organisatorische, onpersoonlijke en het persoonlijke, intieme aspect. Als men zich
ervoor inzet dat de op gemeenschap betrokken dimensie de overhand krijgt, betekent
dat dus ook dat men ervoor strijdt dat de structuren en voorschriften niet
verzelfstandigd worden, maar ertoe bijdragen dat de mens menselijker wordt en
steeds meer aan zijn medemens en aan de waarden van het evangelie nabij komt.
Daarbij is het voor kleine groepen natuurlijk gemakkelijker het gemeenschappelijke
aspect de voorrang te geven boven het maatschappelijke. En dat wijst ons op de
betekenis van de basisgemeenten als gemeenschappen binnen het maatschappelijke
kader van de kerk.
Opdat de geest van gemeenschap zijn vernieuwende kracht kan bewaren, moet hij
voortdurend dichter worden benaderd en gestimuleerd. Het is niet voldoende dat de
gelovigen samenkomen en een paar taken op zich nemen. Dat kunnen clubs en andere
verenigingen ook doen, zonder dat ze zichzelf als gemeenschap beschouwen. Wat
aan een groep mensen pas het karakter van een gemeenschap geeft, is de zorg voor
het scheppen en in stand houden van een gemeenschappelijke onderlinge
verbondenheid en wel als een ideaal en een geest die steeds opnieuw moet worden
gerealiseerd en die de routine en alle institutionaliserende en nivellerende factoren
steeds weer overwint.

8

T.a.p. 110. De volgende citaten: pp. 79, 93, 92.
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‘Ook een slechts relatieve realisering van de geest van gemeenschap veronderstelt
derhalve in de regel een zekere vorming: want niet alle leden van de maatschappij,
in haar geheel genomen, zijn bereid tot de persoonlijke belangeloosheid die nu
eenmaal nodig is voor een meegedeelde innerlijkheid, voor een samenleven waarin
men zich wederzijds aan elkaar schenkt en voor een onvoorwaardelijke,
onbaatzuchtige acceptatie van de ander’. Het christendom is er met zijn waarden,
die onder andere op liefde, vergeving, solidariteit, weigering van onderdrukkend
geweld en beaming van de naaste berusten, wezenlijk op gericht binnen de
maatschappelijke structuren een geest van gemeenschap te wekken.
Wel moeten we voor ogen houden dat geen enkele groep die in bestaan wil blijven
aan institutionalisering ontsnapt. Succesvolle ervaringen moeten gecodificeerd worden
en dat kan een bedreiging vormen voor het gemeenschapskarakter. De
gemeenschapsgeest moet, wil hij in leven blijven, voortdurend worden verlevendigd.
Dit is gemakkelijker wanneer de groepen verhoudingsgewijs klein blijven en zich
niet door de institutionalisering laten uithollen.
Demo trekt daaruit een voor onze beschouwing belangrijke conclusie: een grote
organisatie kan door gemeenschappen worden vernieuwd, maar niet in een
gemeenschap worden getransformeerd. Hij vervolgt: ‘Daarom is het zinloos te hopen
dat men via een net van gemeenschappen een gehele kerk zou kunnen organiseren.
Want dit zou in werkelijkheid betekenen dat de niet-institutionele kant van de
gemeenschap weer geïnstitutionaliseerd zou worden. Weliswaar is daarmee niet
gezegd dat de opbouw van de kerk niet het werk zou kunnen zijn van teams die op
deze wijze zijn ingericht. De kerk ontleent de vernieuwing van haar innerlijk leven
daaraan, dat zij dagelijks drinkt aan haar eigen bronnen. Daaruit ontvangt zij ook
haar kritische capaciteit en haar utopische ontwikkelingskracht’.
Met andere woorden: in zoverre de basisgemeenten in de kerk de aanwezigheid
vormen van de geest van gemeenschap, kunnen zij geen globaal alternatief voor het
instituut kerk vormen. Maar wel zijn zij een zuurdeeg, waardoor de kerk voortdurend
wordt vernieuwd.

Coëxistentie tussen institutie en geest van gemeenschap
Wanneer wij beweren dat de basisgemeenten geen globaal alternatief voor het instituut
kerk kunnen vormen, betekent dat niet dat we hun waarde als vernieuwende kracht
binnen de kerk daarmee miskennen. Alleen zouden we hun betekenis willen zien
binnen het gehele kader van de kerk. Zonder
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twijfel zijn zij een doorn in het vlees, die de verstarde trekken van de institutionele
kerk weer in beweging kan brengen en vormen ze een oproep tot een intensiever
beleven van de echte waarden van gemeenschap die deel uitmaken van de christelijke
boodschap. Men kan zeggen dat de gehele prediking van Jezus bestaat uit een
benadrukking van deze op gemeenschap gerichte aspecten - in horizontale zin, in
zoverre hij de mensen oproept tot wederzijdse eerbiediging, overgave, broederschap
en eenvoud in onderlinge relaties; en in verticale lijn in zoverre hij hen open stelt tot
ongekunsteldheid en eenvoud van gebed, tot oprechtheid en grote liefde in hun relatie
tot God, als van een kind tot zijn vader. Hij bekommert zich niet zo om het
institutionele aspect, maar wél om de geest die in alle vormen van menselijk
samenleven tot volle bloei moet komen.
De kerk vormt in haar geheel de concrete en levende coëxistentie van een op
maatschappij en institutie betrokken kant en van een dimensie van gemeenschap. Zij
beschikt over een organisatie die de afzonderlijke gemeenschappen overkoepelt en
zorgt voor de samenhang daartussen. Zij heeft autoriteit, die het symbool is van
eenheid in liefde en hoop, een credo, dat de eenheid in de fundamentele
aangelegenheden van het geloof formuleert en een algemeen oogmerk, waarin alle
plaatselijke gemeenschappen overeenstemmen. Sociologische overwegingen zijn
dan ook dààrom van betekenis voor de theologie, omdat zij illusies onderuit halen
en de begrippen ‘institutie’ en ‘charisme’ van een realistische ondergrond voorzien.
Het is niet onmogelijk dat oude historische en ecclesiologische misvattingen onder
nieuwe naam weer binnensluipen, zoals de overdreven beklemtoning van de
polarisering tussen de traditionele kerk en de kerk van het evangelie, tussen de kerk
van de basis en de kerk van boven, tussen ecclesiogenesis en ecclesiologie. Op grond
van de impulsen uit het gemeenschapsleven aan de basis kan er echter een werkelijke
vernieuwing van de kerk tot stand komen, zonder dat deze haar identiteit verliest of
dat haar historisch wezen schade lijdt. De kerk die vanuit het volk opkomt is dezelfde
als degene die op de apostelen teruggaat. Wat verandert is haar sociologische
verschijningswijze in de wereld, de vormen waarin zij zich liturgisch, canonisch en
organisatorisch manifesteert. Wat niét verandert is de blijvende coëxistentie van een
statisch, institutioneel en continu aspect met een dynamische, charismatische, levende
factor. In de kerk zal altijd - en dit is de bron van haar levenskracht - de onsterfelijke
wil blijven bestaan haar institutionele en organisatorische componenten te doordringen
van de geest van gemeenschap.
Het probleem waarmee de kerk te maken heeft ligt in werkelijkheid in het
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geheel niet in de tegenstelling tussen institutie en gemeenschap. Deze twee polen
zullen er altijd zijn. Het eigenlijke probleem ligt veeleer in de manier waarop zowel
het op gemeenschap als het op maatschappij betrokken element beleefd wordt; in de
vraag of de ene de ander wil innemen, lamleggen of terzijde schuiven, of dat beide
elkaar hoogachten en zich in een voortdurende bereidheid zich te laten bevragen
voor elkaar open stellen. Deze laatste houding voorkomt dat het institutionele een
necrofiel karakter zou krijgen en overheersend zou worden, zoals het ook verhindert
dat het gemeenschapsaspect zou ontaarden in een lelieblanke utopie die de kerk in
haar geheel in een gemeenschap zou willen veranderen. De institutionele kant mag
in de kerk niet de overhand krijgen boven de componenten van gemeenschap. Deze
laatste moeten steeds de voorrang krijgen; de institutie staat in hun dienst. Maar aan
de andere kant moet ook de gemeenschapskant altijd zoeken naar een vorm waarin
zij zich institutioneel kan profileren.

Welgesteld kerkinstituut en basisgemeente der armen
Op grond van de vernieuwende en bevrijdende dynamiek die het gevolg is van het
Tweede Vaticaans Concilie en de bisschoppenconferentie van Medellín komen er
momenteel binnen de ene kerk twee ecclesiologische modellen naar voren. De ene
tendeert in de richting van het grote instituut kerk en beschikt over institutioneel
georiënteerde organisaties, die gericht zijn op de behoeften van de wereldkerk, de
diocesen en de parochies. Dit model heeft een sociologisch en cultureel centrum, dat
in de regel geconcentreerd is rond de welgestelde kringen van de maatschappij, het
beschikt over maatschappelijke macht en vormt de enige gesprekspartner voor de
machtigen in de maatschappij. Het andere model concentreert zich rond een net van
basisgemeenten en heeft zijn plaats in de ondergeprivilegieerde milieus en de arme
meerderheid van de bevolking, die van de macht en de publiciteitsmedia is uitgesloten
en de horizontale relaties van broederschap en medeverantwoordelijkheid zeer diep
beleeft. De ontwikkeling van de laatste jaren heeft uitgewezen dat de
geïnstitutionaliseerde kerk niet op zichzelf en uitsluitend voor zichzelf kan bestaan,
maar dat zij de basisgemeenten moet ondersteunen, en deze daardoor tot universaliteit
en in continuïteit met het verleden moet brengen - maar dat anderszijds ook de
gemeenschappen het instituut van de grote kerk niet kunnen ontberen. Meer en meer
ontdekt het instituut dat zijn betekenis en verantwoordelijkheid daarin ligt, dat het
gemeenschappen in het leven
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roept, ondersteunt en tot hun instandhouding bijdraagt. Daaruit blijkt ook duidelijk
dat de inwerking van de officiële kerk op de invloedrijke kringen in de maatschappij
en staat weliswaar geringer werd, maar dat daardoor haar engagement aan
evangelische helderheid en profetische kracht won. Van hun kant begrijpen echter
ook de basisgemeenten in toenemende mate dat zij de geïnstitutionaliseerde kerk
nodig hebben voor hun eigen continuïteit, katholieke identiteit en eenheid.
De convergentie tussen deze beide ecclesiologische modellen en hun dialectische
wisselwerking hebben ertoe bijgedragen dat de gehele kerk zich bewust werd van
haar missionaire opdracht, in het bijzonder onder de armen in de wereld, omdat zij
nu zelf het lijden van deze mensen ervaart en meebeleeft. Voor de
geïnstitutionaliseerde kerk wordt het dan ook elke dag dringender te beslissen over
de vraag of zij ook in het vervolg nog goede betrekkingen moet blijven onderhouden
met de staat en de rijke klassen die daarin vertegenwoordigd zijn, of dat ze ernst
moet maken met de basisgemeenten en hun eisen van gerechtigheid en
maatschappelijke ervaring. Kiest de geïnstitutionaliseerde kerk voor de eerste
mogelijkheid, dan kan ze ervan uitgaan dat haar persoonlijke en institutionele
zekerheid gegarandeerd is en dat ze kan rekenen op ondersteuning van haar
liefdewerken. Maar ze moet dan wel de pretentie opgeven de grote volksmassa's van
de armen daadwerkelijk te evangeliseren. Gaat haar keuze echter in de andere richting,
dan wordt zij weer trouw aan haar profetische opgave en beantwoordt zij de
rechtvaardige eisen die vanuit Gods aarde opklinken. Ze moet zich er dan echter wel
op instellen in onzekerheid te leven, van officiële zijde te worden belasterd en het
lot van de leerlingen van Jezus te ondergaan.
Welke toekomst heeft de basisgemeente, vroegen we ons af. Met de gegevens die
we nu verzameld hebben menen we het volgende antwoord te kunnen geven: zij
heeft een permanente toekomst, in zoverre het haar lukt zichzelf te zien als contrapunt
van de institutionele kerk. Daarbij moet ze niet de utopische onmogelijkheid willen
realiseren het begrip gemeenschap alleen voor zichzelf te reserveren, alsof er naast
haar geen enkele andere groep of formatie meer zou kunnen bestaan, omdat zij nu
eenmaal de enige vorm zou zijn waarin men heden ten dage nog kerk kan zijn. De
basisgemeente vormt aan de ene kant een rijke bron van vernieuwing van de
kerkopbouw en aan de andere kant een oproep aan de kerkelijke instituties tot een
intensiever leven in de zin van het evangelie, opdat deze kerk de utopische
gemeenschap zo dicht mogelijk nabij komt. Deze op gemeenschap betrokken dimensie
is in de kerk eigenlijk nooit verloren gegaan, hoewel ze wel, zoals een vuur dat onder
de as nog
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doorsmeult, uit zicht was geraakt. Nu wordt echter op een tot nu toe nog niet beleefde
wijze, het vernieuwende zuurdeeg actief dat bestaat uit de evangelische waarden van
broederschap, gemeenschap, eenvoud van leven in één en hetzelfde geloof en in de
spontane verering van Christus, belangeloze dienstbaarheid en de zorg om de
behoeften van de naaste. De utopie van Gods heerschappij is in de kerk nooit ten
onder gegaan; Gods heerschappij, waarop de gelovige gemeenschap al anticipeert
in steeds menselijker relaties, in een steeds levendiger geloof en in steeds broederlijker
verhoudingen. Als de basisgemeente de geest van gemeenschap wil bewaren, moet
ze niet de kerkelijke structuur willen vervangen. Ze moet veeleer klein blijven, opdat
ze bureaucratie kan vermijden en opdat de onmiddellijke verhoudingen tussen de
leden onderling gemakkelijker kunnen blijven verlopen. Ze moet zich openstellen
voor het verbond met de wereldkerk met haar grootschalige, maatschappelijke
instituten en vormen, en tegelijk ook de dialectische spanning met haar uithouden,
om zich door haar niet te laten annexeren. Op deze wijze ontaardt ze noch in
futuristisch fanatisme, noch in reactionaire nostalgie, maar blijft ze een onverminderd
werkend zuurdeeg in de kerk.
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Kinderen van gastarbeiders in ons onderwijs
Paul Steels
Belgiës hoofdstad heeft nog andere en zelfs dringender problemen dan een
bevredigend vergelijk tussen Vlamingen en Franstalige Belgen. De immigranten
van de tweede generatie - met name de hier opgegroeide kinderen van
gastarbeiders - bevolken nu reeds voor 40,5% de scholen van het kleuter- en
lager onderwijs in de negentien gemeenten van Brussel. In het Foyer
(Werkhuizenstraat 25) (meer dan 12 jaar geleden door ons opgericht) komen
dagelijks honderden Marokkaanse jongeren over de vloer, samen met hun
Turkse en Belgische vrienden van het sub-proletariaat. Zij hebben o.m.
onoverkomelijke problemen met de school waarop ze zijn terechtgekomen. Wij
proberen hen te helpen maar ik beken ronduit dat mijn medewerkers en ik ons
werk als volkomen uitzichtloos ervaren. Het positieve dat die kinderen in het
beste geval in de Foyer meepikken, verdwijnt in de mist van hun schemerwijk,
van het onaangepast onderwijs en van het socio-cultureel isolement van hun
gezin. Een paar jaar geleden kregen wij er een Centrum voor Maatschappelijk
Werk bij: naast de individuele hulpverlening zouden wij voortaan ook iets aan
de structuren (zoals dat heet) proberen te doen. Maar wij hebben niet eens tijd
en mankracht genoeg om de onvoorstelbare individuele problemen van die
kinderen op te lossen, die van hen de kansarmen bij uitstek maken in onze
welvaartsmaatschappij. Met alle uitwassen vandien, die door de pers en de
publieke opinie maar al te gretig beklemtoond worden: geweld en agressiviteit.
Het leek ons onontbeerlijk een grondige studie te maken van de
belevingswereld van vnl. Marokkaanse en Turkse kinderen om een beter inzicht
te krijgen in de mechanismen die hun specifieke situatie bepalen. Voor ik evenwel
op de methoden en resultaten van dat onderzoek inga, wil ik vooraf herinneren
aan de ongehoorde omvang die het probleem van de migrantenkinderen in ons
Belgisch onderwijs heeft aangenomen.
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Brussel, Wallonië, Vlaanderen: de cijfers
Een paar bemerkingen vooraf: van alle jongeren beneden 20 jaar zijn op het ogenblik
in Brussel 33,8% vreemdelingen, in Wallonië 17,8% en in Vlaanderen 5,6%. In
Brussel zijn 47,2% van de kinderen die geboren worden kinderen van vreemdelingen.
De situatie van Brussel is ons tot in het detail bekend. In negen van de negentien
gemeenten heeft het aantal vreemdelingen in het kleuter- en lager onderwijs (tussen
1978 en 1980) 40% benaderd, bereikt of al ruimschoots overschreden.
kleuteronderwijs
1978/79
1979/80

lager onderwijs
1978/79
1979/80

Anderlecht

43,10%

45,60%

47,70%

44,45%

Brussel

47,80%

50,82%

45,20%

47,56%

Vorst

43,90%

46,17%

42,10%

43,45%

Elsene

40,40%

39,81%

34,80%

38,12%

Koekelberg

44,70%

47,07%

39,20%

41,41%

Molenbeek

47,90%

57,63%

52,80%

54,43%

Sint-Joost

75,80%

79,80%

78,70%

79,70%

Sint-Gillis

76,60%

77,12%

71,20%

72,00%

Schaarbeek

61,10%

59,10%

53,80%

55,08%

Voor de 19 gemeenten is eveneens het procentueel aandeel van de onderscheiden
nationaliteiten van groot belang. Hier volgt de tabel voor het kleuter- en lager
onderwijs in het schooljaar 1977-78. Het gaat om een totaal van 110.609 leerlingen.
nationaliteit
Totaal

kleuteronderwijs
33.125 (100%)

lager onderwijs
77.484 (100%)

België

19.690 (59,44%)

49.329 (63,66%)

EEG

3.537 (10,68%)

7.341 (9,47%)

waaronder

waaronder

Italië: 2.025

Italië: 4.437

Frankrijk: 1.005

Frankrijk: 2.072
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Rest van W.-Europa

3.301 (9,98%)

8.282 (10,69%)

waaronder

waaronder

Spanje: 1.417

Spanje: 3.834

Turkije: 1.109

Turkije: 2.316

Griekenland: 466

Griekenland: 1.326

Oostblok

312 (0,94%)

801 (1,03%)

Noord-Afrika

4.909 (14,82%)

9.445 (12,19%)

waaronder

waaronder

Marokko:

Marokko:

4.551 (13,74%)

8.795 (11,35%)

569 (1,72%)

999 (1,29%)

waaronder

waaronder

Zaïre: 416

Zaïre: 770

Midden-Oosten en Azië

444 (1,34%)

646 (0,83%)

Noord- en Zuid-Amerika

231 (0,70%)

381 (0,50%)

Andere (o.m. a-patriden)

132 (0,40%)

260 (0,34%)

Rest van Afrika

Enkele opmerkingen bij dat overzicht:
- Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs halen de Marokkanen hogere
procenten dan alle EEG-leden samen. Vijf landen zijn in het kleuter- en het lager
onderwijs respectievelijk met meer dan duizend en tweeduizend leerlingen
vertegenwoordigd. Marokko komt op de eerste plaats, Turkije op de vierde (vóór
Frankrijk):

Marokko

kleuteronderwijs
4.551

lager onderwijs
8.795

Italië

2.025

4.437

Spanje

1.417

3.834

Turkije

1.109

2.316

Frankrijk

1.005

2.072

- Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs zijn de Marokkanen én de Turken
talrijker dan de leerlingen van de drie ‘Romaanse’ landen:
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Marokko + Turkije

kleuteronderwijs
5.660

lager onderwijs
11.111

Italië, Spanje + Frankrijk

4.447

10.343

- Alle ‘islamitische’ landen samen (Noord-Afrika en Turkije) halen in het
kleuteronderwijs 6.018 (of 18,17% van het totaal), in het lager onderwijs 11.761 (of
15,18% van het totaal).
De weerslag van het ‘vreemdeling-zijn’ op het studie-succes werd eveneens
onderzocht in de zes jaren van het lager onderwijs te Brussel. De procenten
‘achterblijvers’ zagen er per jaar als volgt uit:

1ste jaar

Belgen
15,50%

vreemdelingen
29,00%

2de jaar

20,00%

42,60%

3de jaar

26,10%

44,80%

4de jaar

29,30%

57,80%

5de jaar

30,80%

48,30%

6de jaar

31,60%

60,40%

Het blote feit ‘vreemdeling te zijn’ maakt de kans om achterop te blijven van meet
af aan nagenoeg dubbel zo groot.
Voor Brussel zijn tenslotte ook de cijfers bekend van het hoger middelbaar
(secundair) onderwijs, in het schooljaar 1978-79:
totaal aantal
16.120

vreemdelingen
4.851

% vreemdelingen
29,33

VSO

22.120

4.786

21,63

Traditioneel SO

20.474

2.858

13,95

Technisch en
beroepsonderwijs

Dat het Nederlandstalig onderwijs te Brussel ‘dank zij’ de taalbarrière grotendeels
aan het vreemdelingenprobleem ontsnapt, blijkt uit de absolute cijfers van het aantal
vreemdelingen in alle Vlaamse scholen samen
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van de 19 gemeenten: kleuters: 274 (waaronder 46 Marokkanen en Turken), lager
onderwijs: 316 (waaronder 50 Marokkanen en Turken).
Heel Franstalig België (Brussel en Wallonië) telde in het kleuteronderwijs 164.609
leerlingen van wie 35.467 vreemdelingen en in het lager onderwijs 368.603 leerlingen
van wie 79.049 vreemdelingen. Dat betekent één vreemdeling op vijf leerlingen in
beide onderwijstakken (21,55% en 21,45%).
De verdeling per provincie en provinciehoofdstad zag eruit als volgt:

Brabant Prov.
Henegouwen
Luik Prov.
Luxemburg
Namen Prov.

kleuteronderwijs
33,26%

lager onderwijs
29,91%

Brussel: 40,55%

Brussel: 36,33%

20,74%

22,44%

Charleroi: 27,91%

Charleroi: 29,80%

19,52%

15,98%

Luik: 25,85%

Luik: 25,72%

5,65%

7,15%

Aarlen: 10,60%

Aarlen: 15,11%

6,02%

7,5%

Namen: 7,84%

Namen: 9,20%

Het procentueel aandeel van de onderscheiden nationaliteiten ligt in het Franstalig
onderwijs nogal verschillend: wij geven hier de acht het sterkst vertegenwoordigde
landen (totaal vreemdelingen = 100%):
(in%)
Italië

van totaal Brabant
40,84
17,43

HenegouwenLuik
44,05
53,74

LuxemburgNamen
16,08
45,94

Marokko

14,56

29,13

3,33

6,60

1,50

6,73

Frankrijk

10,13

7,87

10,14

4,39

41,33

16,75

Spanje

8,46

12,92

2,28

9,99

1,50

5,62

Turkije

6,26

7,49

4,09

4,75

8,17

7,40

Griekenland 3,24

4,33

1,82

2,97

0,13

1,78

Algerije

2,17

1,28

3,04

0,73

1,11

2,12

West-Duitsland 1,71

0,70

0,32

5,63

1,89

1,18

Andere

12,63

18,85

30,93

11,20

28,29

12,48

Totaal

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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In Franstalig België vormen dus de Marokkanen, Turken en Algerijnen (in kleuteren lager onderwijs) 22,99% van het totaal aantal vreemdelingen, in Brabant loopt
dat op tot 37,90%, in Henegouwen bedraagt het 10,46%, in Luik 12,08%, in
Luxemburg 10,70% en in Namen 16,25%.
Voor het Vlaamse land hebben wij ons onderzoek beperkt tot 122 scholen die 25 en
meer % vreemdelingen (samen 12.001) herbergen. Voor het schooljaar 1978/79 gaf
dit het volgende resultaat (kleuter- en lager onderwijs):
% vreemdelingen
25 tot 50%

50 tot 75%

75 tot 90%

90 tot 100%

lokalisatie
Prov. Limburg

aantal scholen
20

agglom. Antwerpen

19

agglom. Gent

4

prov. Limburg

25

agglom. Antwerpen

12

agglom. Gent

2

prov. Limburg

8

agglom. Antwerpen

3

agglom. Gent

3

prov. Limburg

15

agglom. Antwerpen

2

agglom. Gent

1

Bij dat onderzoek kwam o.m. aan het licht:
- dat Mechelen in één school 36% en in een andere 43,80% vreemdelingen telt;
- dat Lokeren in één school 30,70% en in een andere 60,70% vreemdelingen telt;
- dat Vilvoorde in twee scholen 33% en in twee andere 25% vreemdelingen telt.
Men kan dus niet stellen dat het probleem van de vreemdelingen in het Nederlandstalig
onderwijs te onbeduidend is om voor de Vlaamse gemeenschap relevant te zijn.

Werkelijkheidsbeleving van immigrantenkinderen
Wij hebben een onderzoek ingesteld naar de belangrijkste groepsvariabelen, wat de
werkelijkheidsbeleving betreft, tussen Marokkaanse, Turkse
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en Belgische jongeren uit eenzelfde sociaal-economisch milieu1.
Welke waren de gebruikte onderzoeksmethoden? In eerste instantie werd gebruik
gemaakt van de Thematic Aperception Test (TAT), afgenomen bij kinderen van
verschillende nationaliteit, leeftijd en sekse: Marokkaanse jongeren (Molenbeek,
tussen 9 en 11 jaar), Belgische jongeren (Schaarbeek, tussen 8 en 9 jaar), Turkse
jongeren (Molenbeek, tussen 12 en 13 jaar). Om de invloed van de woonplaats na
te gaan werd eveneens een controlegroep onderzocht (Turkse jongeren te
Winterslag/Genk, tussen 9 en 11 jaar).
De verkregen TAT-protocollen werden nadien volgens twee methoden
geanalyseerd:
1. De methode van G. Devos, die de ‘verhalen’ onderbrengt in tien
psycho-dynamische categorieën (o.m. responsability, mutuality, pleasure,
harmony-discord...) en die vergelijkingen mogelijk maakt op het transculturele vlak.
2. De samengestelde methode volgens Shentoub-Debray en M. Arnold, die veeleer
de psychische structuren (defensiemechanismen, gedragspatronen en
aanpassingsmechanismen) van het subject probeert bloot te leggen2.
De aldus verkregen resultaten dienden wel met enige omzichtigheid behandeld te
worden. Soms waren de omstandigheden van de test-afname lichtjes verschillend:
tijdens de schooluren te Genk, daarbuiten en in een meer recreatieve sfeer te Brussel.
Een niet onbelangrijke rol speelde eveneens het verschil in taalvaardigheid van de
buitenlandse en Belgische kinderen, al stond het de Marokkaanse en Turkse leerlingen
altijd vrij de taal van hun keuze te gebruiken.
Om o.i. gewichtige redenen werden twee bijkomende onderzoeksmethoden
gebruikt. De eerste resultaten wettigden het vermoeden dat de Marokkaanse meisjes
een opvallende apathie vertoonden. Dat vermoeden werd bevestigd door toepassing
van de Children behavior check-list.

1

2

De studie werd uitgevoerd door de studiedienst van de Foyer, ‘Werkgroep immigratie vzw’
met medewerking van het ‘Centrum voor welzijnszorg vzw’ te Laken. Het Staatssecretariaat
voor sociale aangelegenheden was opdrachtgever en financierder van het project. Bijzondere
dank verdienen de antropoloog Johan Leman, de psychiater Dr. Armand Verbeke en de
anmiator Erik Tollenare, die het onderzoek coortdurend begeleid hebben.
V. Shentoub en R.C. Debray-methode cfr. Contribution du T.A.T. au diagnostic différentiel
entre le normal et le pathologique chez l'enfant, in Psychiatrie Enfant, XII, 1, pp. 241-264,
aangevuld door de Codification des séquences dans les histoires du T.A.T. volgens M.X.
Arnold.
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Social behavior3: de interviewers van Marokkaanse meisjes werden verzocht de 166
observatiepunten tellende lijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Een tweede
bijkomend onderzoek gold de niet-verbale expressie, volgens de Machover-bewerking
van de P. Osterrieth-methode4, die valabele aanwijzingen geeft over de
intelligentiegraad (onafhankelijk van de taalvaardigheid van het subject).
Wat waren de resultaten van dat onderzoek? Er bleken inderdaad uitgesproken
verschillen te bestaan in de wijze waarop Marokkaanse, Turkse en Belgische jongeren
uit dezelfde sociale laag zichzelf en hun situatie beleven en beoordelen.
De Marokkaanse jongens leven voortdurend met het gevoel aan zichzelf te zijn
overgelaten, zich afhankelijk te weten van mensen en dingen waarop zij hoegenaamd
geen vat hebben. Hun bestaanshorizon is de emotionele disharmonie: zij leven in
een klimaat van twist en onenigheid. Agressiviteit en geweld zijn in hun wereldje
schering en inslag. Binnen een samenleving waar schoolse selectieve opleiding als
een noodzaak voor later succes voorgehouden wordt en waar tegelijk een tekort aan
arbeidsplaatsen bestaat, leidt dit tot een marginalisatie, waartegen zij zich niet
creatief-persoonlijk verzetten: zij missen nagenoeg alle prestatie-gerichtheid. Het
enige lichtpunt in hun leven is de school, waar zij (te) veel van verwachten en echt
mee begaan zijn, al wordt precies die school een bron van conflicten met hun
‘achterlijke’ ouders. De Marokkaanse meisjes zijn nog veel meer geremd, nog
afhankelijker en hulpbehoevender. Zij ondergaan de hele toestand volkomen passief
en geloven niet door eigen initiatief de gegeven situatie ook maar enigszins te kunnen
beïnvloeden. Zij kijken op naar oudere figuren, met name hun ouders, om daar steun
en geborgenheid te vinden, terwijl de jongens meer contact zoeken met hun
leeftijdgenoten. De Turkse jongeren vormen (althans in het Brusselse) op het eerste
gezicht een minder marginale groep. Nog meer geïnhibeerd dan de Marokkaantjes
hebben zij natuurlijk eveneens af te rekenen met emotionele disharmonie, met (minder
gewelddadige) twisten en onenigheid. Maar in tegenstelling met de Marokkaanse
kinderen houden zij er hooggespannen toekomstverwachtingen op na, welke
hoegenaamd niet gecorrigeerd worden door enige zin voor de concrete werkelijkheid.
Hun levendige prestatiedrang en -motivatie liggen op het ideële, welhaast utopische
vlak. Zij lopen het

3
4

Children behavior Check-list. Social behavior. Cfr. Leland Stott, Child Development, an
individual longitudinal approach, New York/London, 1967.
P. Osterrieth & S.A. Cambier, Les deux personnages. L'être humain dessiné par les garçons
et les filles de 6 à 18 ans, Editest, P.U.F., Bruxelles, 1976.
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gevaar nog dieper in de marginalisatie weg te zinken doordat hun illusoire streven
naar succes niet door concrete ervaringen getemperd wordt. Die bevindingen kloppen
vrij goed met wat reeds elders, met name in de Duitse Bondsrepubliek, werd
waargenomen: ook daar hebben de immigrantenkinderen van de tweede generatie
(vnl. Turken) een overspannen verwachtingspatroon dat niet afgeremd wordt door
realistische gevoelens van ten dele ook persoonlijke onmacht. In vele gevallen heeft
dat reeds geleid tot sociaal deviant gedrag: wanneer nl. blijkt dat die verwachting
niet in ‘materiële pluspunten’ omgezet kan worden. Ook de Turkse jongeren zijn erg
begaan met goede prestaties op school. De kinderen van de Genkse controlegroep
bleken nog meer geïnhibeerd te zijn dan hun landgenoten te Brussel (nog meer
ondergedompeld in een vreemde wereld?). Hun prestatiedrang is geringer en zij
ervaren een nog grotere behoefte aan onderlinge steun en contact.
Het grote verschilpunt tussen Marokkaanse en Turkse jongeren enerzijds en
Belgische vriendjes anderzijds is: dat Belgische jongeren, uit dezelfde sociale laag,
zich veel meer bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben een
realistischer, vaak ook gunstiger kijk op zichzelf en de wereld die hen omringt. Zij
hebben veel meer af te rekenen met gevoelens van onmacht en onvermogen, juist
omdat zij eerder geneigd zijn mislukkingen of negatieve ervaringen (ook) aan
persoonlijk falen toe te schrijven, en niet uitsluitend aan omstandigheden buiten hun
wil om. Maar zij beleven dan ook, in andere gevallen, veel meer gevoelens van
plezier, voldoening en vreugde.
Het onderzoek van de niet-verbale expressie tenslotte heeft verrassende resultaten
opgeleverd. Beschouwt men de structuratie, integratie en gedetailleerdheid van de
gemaakte tekeningen als een maat van intelligentie, dan vormden de buitenlandse
proefpersonen en vooral de Marokkanen een uitgesproken intelligentere groep dan
de Belgische jongeren. Dat de ‘schoolse’ resultaten van zovele Turkse en Marokkaanse
kinderen vaak ronduit desastreus zijn, zou dus wel heel weinig met hun intelligentie
te maken kunnen hebben!

De school als breekpunt
Een Marokkaans kind brengt zijn eerste levensjaren door in het vrij homogene milieu
van het gezin. Na enkele jaren komt het eerste en belangrijkste breekpunt: de school.
Ook al is die voor 90% met vreemdelingen bevolkt, het immigrantenkind blijft ze
als iets vervreemdends erva-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

996
ren: taal, normen en onderwijzend personeel zijn Belgisch. Het gezin begint meteen
aan normatieve waarde in te boeten: de schoolmeester(es) neemt een belangrijke
plaats in in het leven van het kind. Dat geldt natuurlijk ook voor Belgische kinderen,
maar de kloof tussen school en gezin neemt voor hen nooit dergelijke extreme
proporties aan.
Ondanks alle goede bedoelingen van de schooloverheid en de reële toewijding
van vele leerkrachten is de school voor het immigrantenkind grondig
crisis-verwekkend. Crisis is op zichzelf nog geen ramp: zij kan een positief groeiproces
op gang brengen op voorwaarde dat de persoon-in-crisistoestand ze enigszins op
eigen kracht kan verwerken, of tenminste in de verwerking ervan op een adequate
manier begeleid wordt. Die begeleiding is echter allerminst een kwestie van (veel)
goede wil maar een structureel probleem met implicaties tot ver buiten de
schoolmuren. Waar een positieve verwerking van de crisis uitblijft, staat de school
aan de oorsprong van een aftakelingsproces met verregaande consequenties voor het
individu èn de maatschappij waarin het belandt. Die maatschappij zal wis en zeker
de nadelige gevolgen van dat proces ondervinden, wanneer zij niet langer te maken
heeft met een aantal (ontwortelde) individuen maar met aanzienlijke
bevolkingsgroepen, verbonden door een hechte, etnische solidariteit. Van zo'n
ontwikkeling dreigt Brussel alleszins nu reeds het slachtoffer te worden.
Burgemeester-volksvertegenwoordiger Nols van Schaarbeek kon het zich permitteren
(in een schandelijke brochure) de talrijke immigranten de schuld te geven van veel
wat er in zijn gemeente misloopt, juist omdat hij daarmee inspeelde op een reëel
onbehagen van vele Belgische inwoners.
De niet bedoelde maar welhaast onvermijdelijke ontwrichtingsmechanismen van
de school zal ik hier in vier punten onderbrengen.
Via de school biedt onze samenleving het immigrantenkind voor de eerste keer
een pakket objectieve normen aan: mislukt dat eerste aanbod, dan mislukt een
fundamentele inschakeling in onze maatschappij (met - later - haar eigen-aardige
wetgeving, arbeidsbestel, instellingen als huwelijk en gezin...). Van 9 tot 16 u. is niet
langer de thuis maar de school de wereld van het kind: zeven uur per dag brengt het
kind door in een milieu dat met zijn thuis niet de geringste continuïteit vertoont. Hier
ontstaat het fenomeen van de ‘tweede generatie’: op een nog zeer ontvankelijke en
broze leeftijd doet het kind de overtuiging op dat gezin en thuis minder belangrijk
(en weldra ook minder-waardig) zijn dan school en maatschappij.
In die omstandigheden leidt de school tot een uitgesproken multinomie, die de
kinderen niet eens bewust hoeven te ervaren. Het tot verschillende talen/culturen
behoren wordt synoniem met tot geen enkele taal/cultuur
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behoren. Dat behelst op zijn minst een bedreiging van de evenwichtige
persoonsontwikkeling van het kind, dat heen en weer geslingerd wordt tussen twee
antinomische werkelijkheden: de innerlijke norm van zijn oorsprong en zijn thuis,
en de uitwendige norm van de school en de maatschappij. En die ontworteling gaat
dan nog gepaard met een relatieve vermindering van de uitdrukkingsmogelijkheden
(taal en redenering), die het kind juist nodig had om de eigen problemen en die van
de hem omringende wereld te leren objectiveren.
Men late mij toe wat dieper in te gaan op die antinomieën, met name op het vlak
van de beleving van tijd en ruimte. Het Noordafrikaanse kind werd vóór zijn zesde
jaar geïncultureerd in een arabisch-semitische denksfeer. Zijn specifiek aanvoelen
van verleden, heden en toekomst is veeleer tweedan driedimensioneel: ‘verleden’
slaat op een ‘verleden verleden’ dat definitief voorbij is, terwijl al het overige, het
nog aanwezige verleden, heden en toekomst, veel dichter bij elkaar liggen dan in de
drie-dimensionele indo-europese tijdsbeleving. Het is niet verwonderlijk dat een
kind, in één tijdsbeleving geïncultureerd en nu tot een grondig andere acculturatie
gedwongen, op school taalproblemen heeft, die fundamenteler (nl. morfologisch)
zijn dan die van louter lexicale aard. Hetzelfde geldt voor de ruimte-beleving. In de
huiskring overheerst de ‘analfabete’ (waarmee niets pejoratiefs is bedoeld)
structurering van de ruimte: de ruimte is niet geclassificeerd, niet geordend noch
lineair zoals in de ‘geschreven’ culturen. Op school gelden echter andere normen.
Bepaalde aarzelingen van de immigrantenkinderen in de tijd-en-ruimte beleving én
de expressie daarvan zijn dan ook volstrekt normaal en geven nog geen uitsluitsel
over hun intrinsieke intelligentie. Jammer genoeg houden de meeste
intelligentiemetingen (op P.M.S.-niveau) daarmee geen rekening.
De multinomie, door de school op gang gebracht en aangewakkerd, verwekt bij
het immigrantenkind een aantal persoonlijke conflicten. Na de geborgenheid van het
baby-bestaan en de beslotenheid van de eerste jeugd in een vrij autoritaire gezinskern,
gaat de anderssoortige wereld open van de school en de samenleving daarbuiten. De
meeste conflicten hebben met die dubbele verhouding te maken. Het kind komt in
opstand tegen zijn ouders en het ‘bekrompen’ familieleven: het schaamt zich over
zijn vader die slechts een niet-gekwalificeerde arbeider en een analfabeet is, over
zijn ‘achterlijke’ moeder, die een toegewijde ‘slavin’ is. Maar tegelijk blijft het zich
onwennig voelen in de nieuwe samenleving, waar het toch altijd een ‘vreemdeling’
blijft die eigenlijk niet thuishoort in het normatieve en aanvaarde straatbeeld. Heen
en weer geslingerd tussen tegenstrijdige verlangens willen sommigen de éne dag zo
volledig mogelijk ‘Belg’ wor-
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den, en hebben zij de andere dag slechts misprijzen over voor wat wij als Belgen
voorstellen. Men mene vooral niet dat de waarden van de oorspronkelijke inculturatie
zo makkelijk door ons onderwijs uitgewist worden. Een veertienjarige Marokkaan
(sinds zijn derde levensjaar in België ‘opgeleid’) getuigde: ‘Voortdurend denk ik bij
mezelf: was ik toch maar in Mekka... Daar is ons aller vader van de moslims
gestorven. Daar hebben wij veel familie...Ik wil voor hen bidden met mijn vader,
mijn moeder, mijn familie’.
Wanneer het immigrantenkind geen uitweg meer ziet in zijn overhoop gehaald
normenstelsel, resten hem als laatste middelen om zijn persoonlijkheid uit te bouwen
en te bevestigen: een uitgesproken agressief gedrag of een min of meer zielloos
mimetisme. Hier te Brussel en in de Foyer moeten wij het aanzien hoe de agressiviteit
steeds meer veld wint. Waar gezin en school het lieten afweten, wordt de straat het
nieuwe medium en milieu. Dat kan niemand verwonderen die de getto-achtige
schemerwijken kent waarin de meeste van deze kinderen gehuisvest zijn. De school
was een enorme ontgoocheling maar heeft wel één ding bewerkt: de breuk met het
gezin en het vertrouwde normenstelsel. Waar de school een socialiserende rol had
moeten spelen, als schakel naar de samenleving, heeft zij slechts de oude
(gezins)waarden vernietigd zonder een valabel alternatief aan te bieden.

Strandgoed op de arbeidsmarkt
Op de leeftijd van veertien tot zestien jaar komt voor de immigrantenkinderen het
tweede breekpunt: een krappe arbeidsmarkt waar ze in nagenoeg de meeste gevallen
hun gading niet vinden. Onze Belgische kinderen leefden tenminste met bepaalde
evidenties en een continuïteit van waarden tot aan de normale drempel van de
adolescentie. Het immigrantenkind is vanaf zijn prilste jeugd verwikkeld geraakt in
een pluri-etnische werkelijkheid met haar (ten dele of grotendeels) als onverzoenlijk
ervaren normen. En dat heeft al te vaak tot een afbraak van àlle normerende waarden
geleid, terwijl tegelijk het voor het kind zo belangrijke ouderbeeld (ontijdig) werd
ondermijnd. Wanneer dan, nà de school, ook de arbeidsmarkt het laat afweten, krijgt
de hele samenleving de rekening gepresenteerd: in de vorm van feitelijke of potentiële
delinquenten.
Immigranten die op latere leeftijd (16 jaar b.v.) naar België komen, vinden hier
veel makkelijker hun weg. Uit de statistieken blijkt dat de delinquentie in die groep
niet hoger ligt dan onder Belgen van dezelfde leeftijds-
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klasse. Op het eerste gezicht lijkt dat nogal verwonderlijk: wij hadden verwacht dat
juist zulke mensen nogal wat problemen moesten hebben. En die hebben ze natuurlijk
ook: met de taal, de vreemde omgeving, de vrij ingewikkelde administratieve
procedures, het zoeken naar een job enz... Maar een kind dat tot zijn zestiende jaar
in een Marokkaans milieu is opgegroeid, heeft zich reeds een stel normen eigen
gemaakt. Het stapt inderdaad een vreemde wereld binnen, maar beschikt over een
evenwichtig uitgegroeid normenstelsel, dat het als jonge volwassene kan bijschaven,
ten dele aanpassen of wijzigen. Het is de facto beter gewapend om de andere en
veranderende maatschappij aan te kunnen. We zagen reeds dat men in de Duitse
Bondsrepubliek dezelfde ervaringen heeft opgedaan: daar heeft men veel meer
problemen met de Turkse jongeren van de tweede generatie dan met hen die pas op
latere leeftijd immigreerden.
Hoe men het ook draait of keert, voor de tweede generatie is de school, als eerste
contact buiten het gezin, het beslissende breekpunt. De resultaten liegen er niet om:
de ‘schoolse’ prestaties zijn veelal ronduit desastreus, met alles wat dat aan
ontgoocheling en frustraties meebrengt. Maar als dat eerste contact met onze
samenleving mislukt is, ziet het er voor de andere contacten niet bijster hoopvol uit.
En die tweede generatie is thans in dichte drommen op de arbeidsmarkt aan het
belanden... of aan het stranden. Ter vergelijking: van de 4.140.000 vreemdelingen
die West-Duitsland thans telt, waren eind 1979 iets meer dan één miljoen jongeren
beneden zestien jaar.
Ik wou hier slechts wijzen op de omvang, de ernst en de hoogdringendheid van
het probleem. Pasklare oplossingen heb ik niet aan te bieden. Men zoekt die vaak in
de zin van een strenger immigratiebeeld (een immigratiestop en een ‘afvloeiing’ van
de immigranten door ze met een ‘gouden handdruk’ naar hun land van oorsprong
terug te sturen). De daarmee verkregen resultaten in West-Duitsland doen twijfels
rijzen aan de ‘verhoopte’ efficiëntie van die methode. West-Duitsland heeft sinds
1973 nogal drastische immigratiebeperkende maatregelen genomen: de aanvankelijke
daling van het aantal gastarbeiders met 25% was echter in 1979 reeds teruggelopen
tot een bescheiden 3,5%, vnl. omdat die gastarbeiders veel meer kinderen hebben
dan de autochtone bevolking5.
Een dergelijk fenomeen valt ook bij ons te constateren. In de provincie Antwerpen
woonden er op 31 december 1978 76.266 vreemdelingen

5

Cfr. Marcel Couvin, Un million de jeunes étrangers déracinés en R.F.A., in La Libre Belgique,
22.4. 1980.
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(4,85% van de totale bevolking). Noordafrikanen en Turken samen waren goed voor
19.684 gastarbeiders (Marokkanen: 14.887, Turken: 4.361). De aangroei van de
Belgische bevolking tussen 31 december 1977 en 1978 bedroeg slechts 296 eenheden
terwijl Noordafrikanen en Turken samen in diezelfde periode aangroeiden met 1.440
eenheden. En die groep (van 19.684) telde eind 1978 8.463 kinderen beneden de 12
jaar: zowat de helft van het totaal6.
Een nog moeilijker kwestie wellicht is de keuze van de te volgen onderwijspolitiek:
ofwel integratie en assimilatie van de gastarbeiderskinderen tot volwaardige Belgen,
ofwel respect voor - en bevordering van - hun eigen taal en cultuur, in de ‘hoop’ dat
zij zich toch nooit definitief in ons land zullen vestigen.
Een paar elementen die een bevredigende oplossing van het probleem in de weg
staan, zijn ons nu al voldoende bekend. Om te beginnen het gebrek aan belangstelling
van de opeenvolgende regeringen en van de meeste ook politieke verantwoordelijken.
Vervolgens de ongehoorde versnippering van de competenties: in België komen wij
aan het fraaie totaal van 19 ministers en staatssecretarissen die alle, op een of ander
vlak, mee verantwoordelijk zijn voor het immigratie-, tewerkstellings- en
onderwijsbeleid ten behoeve van buitenlandse werknemers. Eén ding staat intussen
vast: de scheefgetrokken toestanden op hun beloop laten zonder iets te ondernemen,
kan de hier gestelde problemen slechts groter en nog uitzichtlozer maken, niet alleen
voor duizenden immigrantenkinderen maar ook voor de hele nationale gemeenschap.
Als Brussel - op de eerste plaats - niet voor de dag komt met een deugdelijk toekomsten kindvriendelijk project, wordt het een onmenselijke en onleefbare stad, ook al
heeft ze vorig jaar met veel luister, vertoon en miljoenen haar duizendjarig bestaan
gevierd.

6

Gegevens ontleend aan een mededeling van het Centrum voor Buitenlandse Werknemers,
Van Daelstraat 32, 2200 Borgerhout.
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Rechtvaardigheid en gelijkheid in de Islam
Abderrahman Cherif-Chergui
De rechtvaardigheid is een van de essentiële zaken waar de islam zich mee bezig
houdt en kan niet los gezien worden van de structuur van de islamitische
gedachtengang en het dagelijkse leven waarin deze in praktijk gebracht wordt. De
openbaring aan de profeet van het begin af aan lijkt vooral de rechtvaardigheid tot
doel te hebben: ‘Roep hen tot orde, Mohammed. En handel rechtvaardig, zoals u dat
opgedragen is. En volg hen niet na in hun begeerte, maar zeg veeleer: Ik geloof in
alles wat God heeft laten opschrijven in de Heilige Geschriften en hij heeft mij
opgedragen mij onder u te voegen. God is onze Heer en uw Heer. God zal ons te
zamen brengen. Tot hem voert onze levensreis.’
Het is duidelijk dat deze opdracht aan Mohammed gezien moet worden als een
onderdeel van zijn profetische missie in haar totaliteit. Het gaat hier niet om
eenvoudigweg rechtspreken in de functie van een soort rechter. Nee, de opdracht om
onder de mensen te zijn is tevens een opdracht de mensen tot rechtvaardig handelen
aan te sporen, en geeft dus de rol van de profeet als leraar aan. Dit heeft dan ook een
veel grotere draagwijdte; het heeft geen zin mensen rechtvaardigheid voor te schrijven
als zij niet ten minste de bereidheid, om niet te zeggen het enthousiasme, tonen de
rechtvaardigheid als doelstelling te aanvaarden en zij niet overtuigd zijn van de
waarde ervan voor de intermenselijke relaties. De noodzaak mensen te leren
rechtvaardig te zijn is even dringend als de noodzaak terwille van hen recht te spreken.
Later zullen we zien hoe belangrijk dit punt is, daar, terwijl er een algemene tendens
bestaat het begrip ‘rechtvaardigheid’ te beperken tot de juridische en economische
aspecten, in de islam de rechtvaardigheid juist centraal staat in het individuele en
maatschappelijke leven, zowel als in de regeringsprocedures. Volgens de Koran
wordt het Woord van God voornamelijk gekenmerkt door de begrippen
‘rechtvaardigheid’ en ‘waarheid’ en kan er uit dit Woord worden afgeleid dat het de
taak van de profeten is, ervoor te zorgen dat de mensen in gerechtigheid zullen leven.
Kortom, rechtvaardigheid wordt door God bevolen. De vraag is nu, hoe dit - tot nu
toe abstracte - begrip in de praktijk wordt
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toegepast. Dit kunnen we het beste in drie gedeelten behandelen: rechtvaardigheid
in het gezin, rechtvaardigheid in maatschappelijk verband en internationale
rechtvaardigheid.

Rechtvaardigheid in het gezin
Vanuit het islamitische standpunt bekeken, moeten familierelaties gekenmerkt worden
door rechtvaardigheid, of het nu de relatie tussen echtgenoot en echtgenote betreft,
die tussen ouders en hun kinderen of minder nauwe verwantschap.
Het is algemeen bekend dat de islam polygamie toestaat, maar dit betekent niet
dat het huwelijk geen verplichtingen inzake rechtvaardigheid met zich meebrengt.
In een gedeelte van de Koran, geschreven vlak na een strijd waarin vele moslems
waren gedood, herinnert men de overwinnaars aan hun verplichtingen tegenover de
wezen en weduwen:
‘Als u het gevoel heeft dat u de wezen niet rechtvaardig kunt behandelen, trouw
dan twee, drie of vier van de vrouwen, al naar gelang het u goed dunkt. Als u vreest
dat u zovelen geen recht kunt doen, trouw dan alleen één... Op deze wijze is de kans
groter dat u geen onrechtvaardigheid zult begaan.’
Deze passage toont niet alleen de onontkoombare noodzaak rechtvaardig te zijn,
maar brengt het ook in verband met de relatie tussen man en vrouw. Trouwens niet
alleen in dit nogal algemene verzoek zien we de rechtvaardigheid in verband gebracht
met echtelijke relaties; er is een hele reeks grondbeginselen die het huwelijksleven
in banen behoren te leiden, tot aan de seksuele relaties toe, die de profeet met een
openhartigheid beschrijft die aan onze tijd doet denken.
Tevens speelt de rechtvaardigheid een belangrijke rol in de belangrijkste taak van
de ouders: de opvoeding - in de ruimste zin van het woord - van hun kinderen. Er is
een enorme rijkdom aan verzen in de Koran en uitspraken van de profeet die hierop
betrekking hebben, waarvan we één plastisch voorbeeld zullen geven: ‘Het doet God
genoegen als u uw kinderen rechtvaardig behandelt, en de een niet meer kust dan de
andere.’ Iedereen is zich tegenwoordig bewust van het feit, dat de manier waarop
kinderen behandeld worden, een grote invloed op hen heeft, die in hun voor- of
nadeel werkt. Psychologen en opvoedkundigen, die op vele andere punten van mening
verschillen, zijn het met elkaar eens dat elke vorm van partijdigheid in de omgang
met kinderen vermeden moet worden, omdat dit een nadelige invloed heeft op de
ontwikkeling van de
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menselijke karaktereigenschappen die van belang zijn voor hun latere leven, zoals
vertrouwen, zekerheid en zelf-aanvaarding.
Een andere soort familierelatie waarin de rechtvaardigheid een belangrijke rol
speelt, is die tussen familieleden die minder nauw met elkaar verwant zijn. Deze
groep, die in de Koran wordt aangeduid met ‘dù-l-qurbà’, vormt in de juridische en
opvoedkundige wereld van de islam een belangrijk en wijd verspreid begrip. Er zijn
vele verzen in de Koran die zeggen: ‘Geef uw bloedverwant dat wat hem toekomt’
of ‘Wees vrijgevig ten opzichte van uw bloedverwant’. In deze context is er één vers
dat zich van de andere onderscheidt, aangezien het de rechtvaardigheid tegenover
bloedverwanten in verband brengt met het begrip ‘ihsan’, hetgeen goedheid of
barmhartigheid betekent: ‘God beveelt rechtvaardigheid, barmhartigheid en
vrijgevigheid ten opzichte van uw verwanten.’ Het feit dat rechtvaardigheid en
barmhartigheid te zamen genoemd worden in verband met de familierelaties, toont
aan dat het niet enkel en alleen als een morele plicht beschouwd wordt een familielid
te geven wat hem toekomt, maar dat dit ook vergezeld dient te gaan van een gevoel
van liefde, hetgeen van evenveel gewicht is. Voordat we dieper ingaan op de betekenis
van de rechtvaardigheid in maatschappelijk verband, moet nog opgemerkt worden
dat de islam het individu niet beschouwt als een lid van twee los van elkaar staande
groepen, te weten de familie, waarmee dus alle bloedverwanten bedoeld worden en
het geheel dat we ‘de gemeenschap’ noemen (van welke omvang die ook mag zijn),
maar veeleer als lid van een schakering van geleidelijk in elkaar overgaande groepen,
met als grootste groep de gehele mensheid. Men springt dus niet, om zo te spreken,
vanuit de familieschoot zo in de open wereld. De mensen die in de naaste omgeving
van iemand wonen, vormen een soort overbruggende groep en de islamitische
ideologie benadrukt het belang van de relaties binnen zo een groep. Er is een uitspraak
waarin dit denkbeeld goed tot uiting komt: ‘Gabriël drong er zo op aan dat ik zou
proberen op goede voet te komen staan met mijn buurman, dat ik dacht dat hij hem
tot mijn erfgenaam zou benoemen.’

Rechtvaardigheid in maatschappelijk verband
Om een min of meer duidelijk beeld te geven van de islamitische ideeën omtrent
rechtvaardigheid in de maatschappij, kunnen we dit ingewikkelde onderwerp het
beste bekijken aan de hand van vier facetten van het maatschappelijk leven.
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I. Gerechtigheid in de rechtspraak:
In deze - de meest voor de hand liggende maar ook eeuwenlang de enige - context,
is de leer duidelijk en direct. Mohammed leert van God:
‘Als je recht moet spreken over mensen, geef dan een rechtvaardig oordeel, want
God houdt van hem die rechtvaardig oordeelt.’
En aan ieder die recht spreekt over zijn medemensen wordt dezelfde opdracht
gegeven. Het spreekt voor zich dat in de rechtspraak veel onrechtvaardigheid kan
voorkomen, daar het vaak nodig is dat de rechter bij het interpreteren van de wet ter
plaatse een geheel willekeurige beslissing neemt, of als men een wetgeving toepast
die gericht is op het beschermen van de belangen van een minderheid ten koste van
de meerderheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit punt een belangrijke plaats
in de islamitische leer inneemt. Verzen in de Koran zeggen: ‘God is goed voor hen
die rechtvaardig zijn en laat hen die onrechtvaardig zijn links liggen.’ ‘De volkeren
die vóór dit geslacht leefden, zijn aan hun onrechtvaardigheid ten ondergegaan.’
Mohammed zelf zegt: ‘Vervloek de onschuldige niet, want dit komt God meteen ter
ore.’
Vaak uit de onrechtvaardigheid zich in de onderdrukking van de zwakkeren door
degenen die de macht in handen hebben. In dit geval is volgens de profeet Gods toorn
over de onrechtvaardige des te groter als het slachtoffer door niemand anders dan
door God in bescherming genomen wordt. Een andere, nog krachtigere, uitspraak
noemt als een van de onrechtvaardigheden van de bovengenoemde volkeren hun
toegefelijkheid ten opzichte van de rijken en hun strengheid jegens de armen:
‘Zij zijn ten ondergegaan, omdat als iemand van adel een diefstal had gepleegd,
men hem met rust liet, terwijl als een arme man hetzelfde had gedaan, hij veroordeeld
werd.’
II. Rechtvaardigheid en werk:
Het kan niet ontkend worden dat veel werknemers het slachtoffer zijn van
onrechtvaardigheid. Zelfs in de laatste 25 jaar van de 20e eeuw, waarin zoveel belang
wordt gehecht aan sociale rechtvaardigheid, bevinden veel mensen zich in een toestand
die grenst aan slavernij. De werkgevers zijn over het algemeen geneigd de mensen
die voor hen werken, uit te buiten en hen een aandeel in de winst, hoe klein dan ook,
of zelfs maar een loon dat in verhouding staat met hun inspanningen en hen in staat
stelt zonder wanhoop te leven, te ontzeggen. Ook hier laat de islamitische leer aan
duidelijkheid niets te wensen over: één van de vergrijpen die de ‘Hoogste’ ten zeerste
afkeurt is dat degene die iemand in dienst heeft, wel van zijn
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arbeid profiteert, maar hem niet geeft wat hem toekomt. Ergens anders neemt de
lering de vorm van een gebod aan: ‘Geef de arbeider wat hem toekomt voordat zijn
zweet is opgedroogd.’
Het islamitische stelsel probeert te voorkomen dat dit soort van sociale en
economische onrechtvaardigheid plaatsvindt. De financiële structuur en het erfrecht
zijn erop gericht te verhinderen dat een groot deel van de goederen in de handen van
een kleine minderheid terechtkomt. Een gedeelte van de opbrengst van de landerijen
wordt opzij gelegd en verdeeld ten behoeve van de armen, de onbehuisden, de
behoeftigen, de wezen, mensen die failliet gegaan zijn, mensen die losgeld nodig
hebben en hen die op het punt staan het islamitische geloof aan te nemen. Het
onmiddellijke doel hiervan is vanzelfsprekend het verlichten van het lijden en het
voorzien in de elementaire behoeften, maar in de Koran wordt nog meer beoogd:
namelijk het voorkomen dat een kleine groep mensen alle rijkdom naar zich toe trekt.
III. Rechtvaardigheid in de handel:
Het ligt voor de hand dat het oorspronkelijke, islamitische gebod ‘Meten met de
volle maat’ van toepassing kan zijn op elke soort van transactie tussen mensen
onderling. Hoe ingewikkelder de structuur van de maatschappij wordt, hoe meer
gedragslijnen er vastgesteld moeten worden. De anonimiteit, te vergelijken met die
welke onze ontwikkelde economie kenmerkt, gecombineerd met de directe omgeving
waarin de mens als een individu gezien wordt, leidt ertoe dat de manier waarop hij
zich gedraagt en reageert vaak zeer verschillend en soms geheel tegenstrijdig kan
zijn. In de persoonlijke relaties wordt altijd een bepaalde mate van decorum in acht
genomen, hetgeen echter verdwijnt in de anonimiteit die de uitbreiding van de
economie met zich meebrengt. Meer dan ooit, zijn vandaag de dag zij die (om in
bewoordingen van de Koran te spreken) de maat nemen en beslissingen nemen
omtrent de dingen die aan ons verkocht worden, onzichtbaar geworden en nog minder
kan men hun identiteit vaststellen.
IV. Rechtvaardigheid en de plichten der burgers:
Het simpele feit een burger te zijn in een islamitische maatschappij brengt op zich
verplichtingen op het gebied van rechtvaardigheid met zich mee. Een voorbeeld
hiervan is de rol van de moslem als ‘getuige’ in engere en ruimere zin. In engere zin
betekent dit dat hij elke onrechtvaardigheid openlijk aan de kaak behoort te stellen
en de rechten van het individu en de gemeenschap moet verdedigen. In een wijder
verband gezien, beschouwt
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de islam de moslemgemeenschap in haar geheel als getuige van de rest van de
mensheid. Om de juistheid van deze bewering te kunnen staven, is een grondige
studie van de verhoudingen tussen het individu en de maatschappij in de islam
noodzakelijk. Hier kunnen we echter volstaan met op te merken dat in de Koran staat
dat, zoals God de profeet tot getuige voor het volk had benoemd, hij het volk een
bemiddelaarsrol als getuige van de rest van de mensheid heeft toebedeeld.
Hier volgt nog een gebod, in duidelijke taal:
‘Gelovigen, wees rechtvaardig, wees Gods getuigen, ook tegenover uzelf, uw
ouders of familieleden.’
De stelregel ‘al-amr bilma ruf wanna-hy ani-l-muskar’ (predik dat wat goed is en
veroordeel dat wat slecht is) houdt voor iedere moslem zowel een plicht als een recht
in; een plicht, die hem zelfs tot martelaar kan maken in de handen van hen die zijn
boodschap niet aanvaarden. Deze laatsten kunnen ervan verzekerd zijn door God
verdoemd te worden:
‘Zie, hen die niet geloven in de openbaring van God en het misdrijf begaan profeten
te doden en de mensen afslachten die proberen de rechtvaardigheid te herstellen; stel
hen een pijnlijk lot in het vooruitzicht.’

Internationale rechtvaardigheid
De visie van de islam is universeel en dit kenmerkt de islamitische manier van denken
over de internationale relaties:
‘De mensheid. U bent als man en vrouw geschapen en verdeeld over stammen en
volkeren, opdat u elkaar zult leren kennen; in Gods ogen is de meest edele onder u,
hij die de meeste barmhartigheid toont.’
Deze leer - de noodzaak en de waarde van menselijke relaties en het denkbeeld
dat iemand alleen door het trouw vervullen van zijn plichten zich van anderen kan
onderscheiden - komt men vaak tegen in de islamitische literatuur. Van de vele
voorbeelden laten we er één zien:
‘Wat voor geluk u ook voor uzelf wenst, wens dit ook anderen toe en wees goed
en barmhartig voor hen alsof zij van uw eigen vlees en bloed zijn.’ Als men deze
denkwijze toepast op menselijke relaties op internationaal niveau, is het onvermijdelijk
dat men ook hier rechtvaardigheid verlangt. Hierdoor krijgt de volgens islamitische
normen geregeerde gemeenschap een belangrijke tweeledige rol, nl. die van
scheidsrechter en van verzoener. In de Koran beveelt God:
‘Als twee groepen - of gemeenschappen - van gelovigen met elkaar in strijd komen,
breng hen dan tot vrede.’
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En de wijze waarop men deze vrede sluit, wordt in beeld gebracht als het gewapend
verdedigen van de aangevallen partij tegen de aanvaller:
‘Als een groep een andere groep onrecht aandoet, vecht dan tegen hen tot ze Gods
gebod weer in acht nemen; als deze groep zich weer tot God gewend heeft, sluit dan
op rechtvaardige wijze vrede tussen beide, en wees redelijk. God heeft hen die
rechtvaardig zijn lief.’
Deze rol die de islamitische beweging zichzelf toebedeelt, behoort ook gepaard
te gaan met een objectieve opstelling en onbevangenheid, welke men te nimmer mag
laten varen, zelfs niet als een andere moslemgemeenschap een schandelijk onrecht
wordt aangedaan:
‘Waak in naam van God over de gerechtigheid, maar sta niet toe dat u door haat
jegens wie dan ook, onredelijk gaat handelen. Wees rechtvaardig, want dat benadert
de barmhartigheid het meest.’
Alhoewel niemand ooit zijn enthousiasme in het nastreven van rechtvaardigheid
moet beteugelen, waarschuwt God tegelijkertijd:
‘Laat u niet door uw hartstochten meeslepen, als hierdoor de waarheid vertroebeld
wordt.’
Zelfs in tijd van oorlog wordt, door zijn roeping rechtvaardig te zijn, van de moslem
verlangt dat hij geen enkel geweld pleegt enkel en alleen uit haat: ‘Vecht, in de naam
van God, uit zelfverdediging, maar val niet aan. God houdt niet van agressors.’
Hier zouden we nog vele andere dergelijke leerstellingen aan toe kunnen voegen,
welke de gelovige aansporen tot vrede, het beschermen van de zwakkeren en zelfs
tot natuurbescherming, maar dit past niet in het kader van dit artikel. Rest ons nog
vast te stellen dat de islamitische voorstelling van de rechtvaardigheid betrekking
heeft op alle facetten van de menselijke relaties, en wel in zo een mate dat het een
soort allesomvattende, humane betekenis krijgt, die zo goed als gelijkstaat aan de
vervolmaking van de gehele mensheid. De hoogste waarde die het - van de moslem
verlangde - rechtvaardig optreden heeft, wordt weerspiegeld in deze schitterende
uitspraak van de profeet:
‘Zij die rechtvaardig zijn, zullen aan Gods rechterzijde op zuilen van licht staan
onder de hoede van Hem die Barmhartig, Verheven en Machtig is. Zijn beide handen
zullen altijd klaar staan om hen te beschermen die rechtvaardig van oordeel zijn ten
opzichte van hun familie en hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.’
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Het begrip ‘gelijkheid’ in de islamitische gedachtengang
Ons gebruik van de begrippen ‘rechtvaardigheid’ en ‘gelijkheid’ geeft blijk van een
nauwe samenhang: het scheppen van rechtvaardigheid onder de mensen staat gelijk
aan het tot stand brengen van gelijkwaardigheid in de menselijke verhoudingen. De
islamitische benadering van de gelijkheid kan men het beste zien in de context van
de drieledige eenheid waar de gehele mohammedaanse wereldbeschouwing van
doordrongen is: de eenheid van God zelf, de eenheid ontstaan doordat God de wereld
vanuit één Begin heeft geschapen en de eenheid van de samenhang van zijn
geleidelijke zelfopenbaring aan de mens. De gelijkheid van de mens vloeit voort uit
de tweede factor, de gemeenschappelijke oorsprong van de gehele mensheid in God,
en het hiermee beoogde doel is dat de mens zich terdege bewust wordt van deze, aan
de mensheid ten grondslag liggende, gelijkheid.

‘Zo gelijk als tanden van een kam’
Van de vele verzen uit de Koran die deze gelijkheid illustreren, zullen we één
voorbeeld geven:
‘Mensen, vrees uw God die u geschapen heeft uit één enkele ziel, uit deze ziel een
partner schiep, en uit beide veel mannen en vrouwen liet voortkomen.’
Dit vers levert veel moeilijkheden op door de interpretatie van het woord ‘nais’,
dat hier als ziel vertaald is, maar dat ook geest of persoon kan betekenen. Welke term
men ook kiest, er bestaat geen twijfel over de eigenlijke betekenis: de wezenlijke
gelijkheid van de mens. Deze metafysische eenheid, als we het zo mogen noemen,
vindt men ook terug in de volgende uitspraak van de profeet Mohammed: ‘De mens
is de broeder van de mens, of hij dit nu wil of niet.’ Gelijkheid is een vaststaande
eigenschap van de mensheid en de moedwilligheid, grilligheid en het eigenbelang,
welke de mens ertoe brengen deze fundamentele broederschap te ontkennen, doen
hier niets aan af. In een ander vers zegt de profeet op beeldende wijze: ‘De mensen
zijn even gelijk als tanden van een kam’.
In de Koran staat een prachtige uitspraak die leert dat de
eenheid/gelijkheid/broederschap van de mensen belichaamd is in elk van hen; door
het enige, oorspronkelijke Begin dat het individu en de gehele mensheid gemeen
hebben en waar ze beiden uit voortkomen, is het alsof zij één zijn:
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‘Als wie dan ook een mens doodt, zal -tenzij hij dit uit wraak voor moord of corruptie
heeft gedaan - het zijn alsof hij de hele mensheid heeft gedood, en als iemand het
leven van een mens redt, zal het zijn alsof hij het leven van de hele mensheid heeft
gered.’
Gelijkheid is dus niet alleen de theoretische basis en het doel van de rechten van
de mens, maar ook de kern van elk menselijk contact. Ieder kan zichzelf weerspiegeld
zien in een ander, deze laatste weer op zijn of haar beurt in een derde, enzovoorts.
Dit is niet een soort onbewuste projectie van onze onderdrukte, maatschappelijk
onaanvaardbare tekortkomingen, maar veeleer een vrijwillige en bewuste
vereenzelviging, waarin de onderliggende metafysische eenheid naar boven komt.
Alhoewel ongetwijfeld niet eenvoudig, is dit toch ook niet onmogelijk, als we maar
een poging doen ons egoïsme te beteugelen en ons zeer diepgewortelde egocentrisme
te overwinnen. De islamitische ideologie doet haar best haar volgelingen tot een
dergelijke identificatie te leiden, welke noodzakelijk is voor het algemeen welzijn.
In dit verband worden vele aanwijzingen gegeven, waarvan sommige van wetgevende
aard zijn en een minimum aan juridische gelijkheid garanderen, terwijl andere gericht
zijn op de bewustmaking van het individu.
Een van de doeleinden van de schepping is, dat de mensen samen in vrede zullen
leven. We hebben het vers al geciteerd, waarin God de mensen vertelt dat hij hen in
stammen en volkeren heeft verdeeld, opdat zij elkaar zouden leren kennen. Het
spreekt echter vanzelf dat in elke menselijke samenleving bijna zonder uitzondering
een vorm van rivaliteit tussen de leden van de groep ontstaat. Er bestaat een soort
universele drang om zichzelf te laten gelden, om zich van andere mensen te
onderscheiden en men is bereid dit op allerlei mogelijke manieren te bewerkstelligen:
door het vergaren van rijkdom, het zich aanmeten van adellijke titels, het verkrijgen
van machtsposities enz., kortom, alles wat hem helpt uit de anonimiteit naar voren
te treden. In principe is er niets op tegen dat er onder de mensen zo een soort drang
bestaat, want misschien is dat juist de drijfveer van de vooruitgang zoals die tot nu
toe in de wereld heeft plaatsgevonden.
Voor zover ik het kan beoordelen, heeft de islam niets tegen gezonde concurrentie,
mits deze het algemeen belang dient en de uitvoering van de door God aan alle
mensen gestelde taak, nl. zijn plaatsvervangers op aarde te zijn, zoals de Koran het
stelt, tot doel heeft. Waar de islam echter wel tegen is, is misbruik van middelen ten
koste van de wereld in het algemeen; hij veroordeelt de opeenhoping van rijkdom
ten koste van anderen en de toepassing van welk middel dan ook, dat schade aan de
mede-
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mensen berokkent. Dit kunnen we toelichten door de islamitische opvatting over
‘edelheid’ als voorbeeld te nemen. Al eerder citeerden we: ‘In Gods ogen is de meest
edele onder u, hij die de meeste barmhartigheid toont.’ Edelheid, oftewel aanzien,
komt niet voort uit het soort individualisme dat we net hebben besproken, maar vloeit
voort uit een moraal waarin het vervullen van de plichten ten opzichte van anderen
centraal staat. Het gevolg hiervan is tweeledig: aan de ene kant ligt het binnen ieders
bereik dit soort van aanzien te verkrijgen, maar aan de andere kant is dit alleen
mogelijk als men met toewijding zijn plichten ten opzichte van zijn naaste vervult,
daar barmhartigheid niet een soort intrinsieke eigenschap is, maar zijn oorsprong
vindt in, en bewezen wordt door een rechtvaardige wijze van handelen. Omgekeerd,
moeten zij die denken dat er blauw bloed door hun aderen stroomt, eerst iets goeds
volbrengen, alvorens zij op hun ‘edelheid’ aanspraak kunnen maken.
De mensheid wordt hierin een gemeenschappelijke taak opgedragen, die zij te
zamen in vrede moeten uitvoeren. Door de samenwerking die dit vereist, wordt,
volgens de islamitische gedachtengang, hun gelijkheid duidelijk. Om dieper te kunnen
ingaan op de islamitische voorstelling van het gemeenschappelijke leven, zullen wij
het in drie onderdelen behandelen: het streven naar algemeen welzijn, de
samenwerking van allen in dit streven en de vrijheid van het individu.

Het streven naar algemeen welzijn
In de islam omvat het begrip ‘algemeen welzijn’ zowel het geestelijke als het materiële
welzijn, hetgeen in deze tekst uit de Koran onderstreept wordt: ‘Werk samen voor
een goede zaak en in de vervulling van uw plichten jegens anderen; doch niet in
zonde of met kwade bedoelingen’. De toepassing hiervan ligt in het verzachten van
de nood der behoeftigen en de bescherming van de zwakken, hetgeen heden in de
islamitische wereld een zeer belangrijke plaats inneemt. Van de vele teksten die
hierover geschreven zijn, halen we er hier één aan: ‘Bevrijd de gevangene, help de
behoeftige, voed hem die honger lijdt en bezoek de zieke.’
Ideaal bezien, zou men dit moeten doen alleen ter wille van het nut ervan, zonder
te hopen op een beloning:
‘Voed de armen, de wezen en de gevangenen naarmate hun behoefte, uit liefde
voor God en zeg hen: wij voeden u in naam van God en wij verwachten geen beloning
of dank van u.’
Zoals men kan zien, neemt de gevangene in de Koran zowel als in de
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uitspraken van de profeet, een belangrijke plaats in; in feite zou hier een heel artikel
aan gewijd kunnen worden. Nooit mag men een andere persoon minachten, omdat
dit zijn waardigheid aantast en dus in wezen zijn gelijkwaardigheid. Zelfs uit
zelfverdediging, is bedrog, ontrouw of haat niet te rechtvaardigen. In vele teksten
wordt men eraan herinnerd, dat men altijd vrede moet zoeken en dat men in tijd van
overwinning, of zelfs tijdens de strijd zelf, nooit de onderlinge broederschap mag
vergeten. De islam wijst vijandelijk geweld af, veroordeelt het plegen van moord uit
woede en verbiedt geweldpleging tegenover kinderen, oude mensen, vrouwen en
niet-militairen. Bovendien mag men niets vernietigen, wanneer het doel ervan de
vernietiging zelf is, ook niet wanneer het zo iets betreft als het in brand steken van
een boom. Een van Mohammeds uitspraken vat dit alles als volgt samen: ‘De moslem
is iemand wiens woorden en daden de mensen niet hoeven te vrezen.’

De samenwerking tussen alle mensen
Ieder behoort actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de menselijke samenleving
en niemand is hiervan vrijgesteld. Volgens een verhaal kwam Mohammed op een
keer een kluizenaar tegen en vroeg aan zijn metgezellen, wie hem in zijn onderhoud
voorzag. Toen zij hem antwoordden dat hij van de liefdadigheid van Jan en alleman
leefde, zei de profeet ‘Jullie zijn er beter aan toe dan hij.’ Dat iedereen zou moeten
meehelpen met het opbouwen van een betere wereld, is in de islamitische ideologie
een belangrijk punt: het individu mag zich niet in zichzelf terugtrekken en mag zich
zelfs niet wijden aan een contemplatief leven, alhoewel het natuurlijk wat anders is
als iemand zich voor korte tijd terugtrekt om zijn motivatie te versterken; in dat geval
is de terugtrekking van grote waarde. De verplichtingen die deze gemeenschappelijke
taak met zich meebrengt, overbruggen alle etnische, ideologische en religieuze
verschillen. Het feit dat de mensen in etnisch en cultureel opzicht verschillen, is niet
in strijd met hun oorspronkelijke eenheid en gelijkheid en doet deze nog minder
teniet. Integendeel, deze verscheidenheid is juist door God ontworpen: ‘Tot zijn
wonderen behoren de schepping van hemel en aarde en de verschillen in taal en
huidskleur.’
Het is dan ook niet gerechtvaardigd iemand te wantrouwen op grond van
ideologische verschillen; de Koran maakt dit als volgt duidelijk: ‘Voor iedere groep
van u is een wet opgesteld en een pad uitgestippeld. Als God het had gewild, had hij
van u één gemeenschap kunnen maken.’ Evenmin
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mag de godsdienst een bron van conflicten worden. De Koran benadrukt duidelijk
het belang van de individuele vrijheid op dit gebied en stelt als regel dat de ware
religie geen dwang behoort te kennen. Op één punt berispt God Mohammed zelfs:
‘Als uw Heer dat had gewild, zouden allen op aarde gelovig zijn geweest. En nu wilt
ù de mensen dwingen te geloven?’
Om kort te gaan, niets kan een obstakel tussen individuen of groepen vormen, als
zij oprecht en uit vrije wil bereid zijn samen te werken. Hun verschilpunten, van
welke aard dan ook, kunnen nooit gezonde discussies en vruchtbare samenwerking
in de weg staan. Het is natuurlijk zo, dat sommige groepen makkelijker tot elkaar
komen dan andere en dat overeenkomst in gedrag en geaardheid bevorderlijk is voor
het tot stand komen van harmonieuze verhoudingen. De islam tracht niet dit te
ontkennen en onderschat ook niet de waarde ervan. Wel onderscheidt hij twee
verschillende niveaus van broederschap, waarbij die welke berust op natuurlijke
affiniteit, ondergeschikt is aan de oorspronkelijke, metafysische eenheid. Het ene
maakt dus deel uit van het andere en op beide hebben deze twee uitspraken van de
profeet Mohammed betrekking: ‘Wees schepsels van God en elkaars broeders’ en
‘In hun onderlinge vriendschap, medeleven en plichtsvervulling vormen alle gelovigen
als het ware één lichaam en als één van de organen pijn doet, krijgt het hele lichaam
koorts en wordt het door slapeloosheid bevangen.’

De vrijheid van het individu
Het begrip godsdienstvrijheid hebben we al ter sprake gebracht. Een andere vorm
van vrijheid, waarvoor ook veel bloed is - en nog steeds wordt - vergoten, is die van
vrije meningsuiting, het doel van vele hervormingen van deze eeuw. De grote nadruk
die de islam legt op ‘het streven naar rechtvaardigheid en het afwijzen van alles wat
slecht is’ is geheel in overeenstemming met het beginsel van vrije meningsuiting,
daar immers alleen een vrij persoon rechtvaardigheid tot stand kan brengen en in
staat is ‘al-monkar’ te bestrijden. ‘Al-monkar’ wordt in o.a. de Koran gebruikt als
een soort allesomvattende term voor alles wat afkeurenswaardig is. Dat dit principe
algemeen aanvaard werd, blijkt uit de handelwijze van de profeet en zijn directe
opvolgers. Elke beslissing die Mohammed nam, had hij eerst besproken met zijn
‘metgezellen’ en zelf werd hij zelfs verscheidene keren openlijk in het openbaar
bekritiseerd, waarvan een keer op heel groffe wijze. De omstanders waren toen
verbaasd over zijn onver-
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anderde gelaatsuitdrukking, die geen enkel teken vertoonde dat de openlijk geuite
kritiek hem stoorde. Het kan niet aangetoond worden dat Mohammed ooit bezwaar
heeft gemaakt tegen het uitspreken van een mening die verschilde van zijn eigen
standpunt of dat hij hierop ooit op een andere manier reageerde dan met het begrip
en de beleefdheid die men van hem gewend was.
Wat zijn directe opvolgers betreft, de zogenaamde orthodoxe en ‘oprechte’ kaliefen,
dezen hebben ongetwijfeld, hoewel elk op een andere manier, de traditie van hun
profeet voortgezet. Aboe Bekr, de eerste kalief, vraagt in zijn inwijdingsrede om het
geven van kritiek: ‘Als ik gelijk heb, gehoorzaam mij dan; als ik ongelijk heb, breng
me dan op het rechte spoor.’ De geschiedenis toont aan dat dit meer inhield dan
mooie woorden alleen; de mohammedaanse gemeenschap werd in die tijd gekenmerkt
door een democratisch karakter. De tweede kalief, de strenge en gevreesde Omar,
versterkte het principe van de vrijheid van meningsuiting nog meer. Hij was degene
die uitriep: ‘Hoeveel mensen zijn er niet tot slaaf gemaakt, die door hun moeder als
vrij mens ter wereld gebracht waren!’ en in verband met onenigheid over een
bruidsschat zei hij ‘De vrouw had gelijk en Omar had ongelijk’. Deze traditie van
vrije meningsuiting zette zich voort totdat de mohammedaanse gemeenschappen niet
meer volgens islamitische normen bestuurd werden. De waarde van de vrijheid van
meningsuiting wordt waarschijnlijk het beste weergegeven in de volgende uitspraak:
‘De beste vorm van strijd (ŷhād) tegen een despotisch bewind is het zeggen van de
waarheid’. ‘Yihād’ is een moeilijk te vertalen woord, het betekent zo iets als strijd,
krachtinspanning, morele verplichting, volharding. Het geeft aan dat vrijheid van
meningsuiting niet alleen een recht is, maar ook een plicht inhoudt; ‘ŷihād’ is de
sterkste vorm van actie die mensen kunnen ondernemen ter verdediging van de
levenswaarden. De profeet heeft eens gezegd: ‘Als u ziet dat er onrecht geschiedt,
zet het dan recht door middel van daden of als u dat niet kunt, gebruik dan uw tong.
Als u zelfs dat niet kunt, laat dan tenminste uw hart spreken, alhoewel dit het
allerminste is dat u kunt doen’.
De Koran leert tevens: ‘Haal waarheid en bedrog niet door elkaar en verberg de
waarheid nooit bewust’.
Het zou te ver gaan als we de gehele levenswijze, zoals geschetst in deze korte
uiteenzetting, tot in de diepste details zouden gaan volgen. Tenslotte zouden we nog
een uitspraak van de profeet willen aanhalen, waarin de basis wordt gelegd voor elke
soort van verhouding van gelijke tot gelijke: ‘Behandel anderen zoals uzelf behandeld
zoudt willen worden’.
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Wijsbegeerte, geschiedenis, vrijheid
Gesprek met Sir Isaiah Berlin
Frans Boenders
De filosoof en historicus Sir Isaiah Berlin is een onvervalste Oxfordiaan. Van
1938 tot 1950 was hij Fellow van New College, van 1957 tot 1967 hoogleraar in
de sociale en politieke theorie en van 1966 tot 1975 voorzitter van Wolfson
College. Thans is hij Fellow van All Souls College, en voorzitter van de British
Academy.
Als historicus schreef hij onder meer over Karl Marx, de Verlichting, Vico
en Herder. Onder de redactie van Henry Hardy verschenen Berlins verzamelde
essays in vier boekdelen bij The Hogarth Press te Londen. Daarvan zijn vooral
de eerste twee delen belangrijk: Russian Thinkers (1978) en Concepts & Categories.
Philosophical Essays (1978). Die opstellen vormen het uitgangspunt van de hierna
volgende tweespraak, die op 16 december 1978 plaatsvond in de werkkamer
van het statige Headington House, nabij - juist, Oxford.
U staat vooral bekend als een eminent beoefenaar van de ideeëngeschiedenis en van
de politieke theorie. Weinigen weten dat u begon als wijsgeer, meer bepaald als
epistemoloog. Welke waren in het Engeland van de jaren dertig de voorwaarden en
de omstandigheden waarin uw filosofisch denken tot ontwikkeling kwam?
Het was een periode waarin de Oxford filosofen een snelle ontwikkeling doormaakten.
Het Hegeliaanse idealisme was al op zijn terugtocht. De rijzende mode was in die
dagen het Oxford realisme, een beweging die Moore en Russell in Cambridge waren
begonnen en waaraan ik tot op zekere hoogte participeerde. Daarbij kreeg je de
beginnende invloed van wat u het neoposivitisme noemt en wat wij het
logisch-posivitisme noemden. In Oxford was Alfred Ayer daarvan de briljantste
pleitbezorger met zijn Language, Truth and Logic (1936). Ook ik wijdde een paar
artikelen aan dat onderwerp: ik maakte enkele aanmerkingen op de
logisch-posivitistische beweging, al stond ik er in het algemeen positief tegenover.
Mijn bezwaren golden de overdreven simplificatie van de
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positivistische stellingen. Ik vermoed dat de meesten die toentertijd overtuigde
logisch-positivisten waren, niet in het minst Ayer zelf, nu ook de mening zijn
toegedaan dat de richting zich schuldig maakte aan overdrijving, en dat wat zij in
die dagen propageerden letterlijk genomen onjuist was. Ik heb dus geen spijt van
mijn toenmalige kritiek.
In dat verband is uw in 1939 verschenen artikel Verification buitengemeen
interessant: men herleest het met genoegen in Concepts & Categories. U had nogal
wat kritiek op het roemruchte verificatieprincipe. Een naam die ik in die bijdrage
vergeefs heb gezocht is die van Karl Popper. Waarom bracht u in 1939 uw opvattingen
terzake niet in verband met Poppers theorieën, zoals die in 1934 in Logik der
Forschung waren verschenen?
Popper werkte toen nog in Wenen; zijn Logik der Forschung hadden wij inderdaad
eigenlijk moeten lezen, maar niemand onder ons las in die jaren vlot Duits. We
werden pas bewust van de ware draagwijdte van Poppers ideeën toen hij na de oorlog
vanuit Nieuw-Zeeland voorgoed naar Engeland kwam. Dat bewustzijn hadden we
te danken aan het verschijnen in 1945 van The Open Society and its Enemies, mede
omdat hij omstreeks die tijd begon te doceren aan de London School of Economics.
De grote doorbraak van zijn wetenschapstheorie kwam pas na de Engelse vertaling
en bewerking van Logik der Forschung in 1959.
Dat is volkomen juist. Maar mijn eigen kritiek op het verificatiecriterium was aan
niemand schatplichtig. Het was gewoon wat ik toen meende te moeten zeggen.
De wijsgerige activiteit in het vooroorlogse Engeland lijkt welhaast compleet
afgesneden van de toen heersende continentale filosofieën. Op het Europese vasteland
had je toen de fenomenologie van Husserl en het Franse idealisme van Léon
Brunschvicq en Bergson. Waren die Europese denkers voor u te onwetenschappelijk
of te literair georiënteerd?
We lazen hen nauwelijks. De filosofie in de Engelssprekende en, tot op zekere hoogte,
in de Scandinavische landen, werd een welhaast verschillende discipline van wat er
in Frankrijk en Duitsland op wijsgerig gebied gebeurde. Ik geloof wel dat we Bergson
lazen. Sommigen onder ons lazen geboeid Husserl, die we beslist niet onfilosofisch
vonden. De voornaamste reden van de scheiding is bekend: in het Engelstalige gebied
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ontwikkelde zich de wijsbegeerte goeddeels als een onderzoek naar, en een kritiek
van, zowel de wetenschappelijke taal als de dagelijkse omgangstaal. Op het Europese
vasteland daarentegen beschouwde men de wijsbegeerte als een activiteit waarbij
diepzinnige vragen over het menselijk leven worden gesteld: de zin van het leven,
de natuur van de werkelijkheid... Daardoor kwam ze veel dichter in de buurt van de
literatuur dan zulks ooit in Engeland het geval is geweest. Op het vasteland
beschouwde men de Engelse filosofen als pedante fanatiekelingen van de logica,
terwijl deze laatsten op hun continentale collega's neerblikten als op vrij warhoofdige
fokkers van metafysische problemen zonder al te veel rationele argumenten en zonder
enige heldere intellectuele structuur.
Ook na 1945 is daarin nauwelijks verandering gekomen: in Engeland de taalfilosofie
en de analytische wijsbegeerte onder de invloed van Wittgenstein, Ryle en Austin;
in Frankrijk en Duitsland de uitbouw en de uitlopers van de fenomenologie, met o.m.
het existentialisme en later het structuralisme. Toch zien we het laatste decennium
dat Angelsaksische filosofen, zowel in Oxford en Cambridge als aan de Amerikaanse
oostkust, enige belangstelling aan de dag leggen voor mensen als Jacques Derrida,
Michel Foucault en Jacques Lacan. Acht u dat een hoopvolle evolutie, of beschouwt
u deze verschuiving veeleer als een terreinverlies voor de analytische wijsbegeerte?
U mag niet vergeten dat Monsieur Derrida niet wordt uitgenodigd door het
departement wijsbegeerte van Yale, maar door de afdelingen Romaanse taal- en
letterkunde. Het hoofdprobleem waarvoor de Engelstalige filosofen staan is dat ze
echt niet begrijpen wat deze Franse wijsgeren zeggen. Er bestaat sedert Francis Bacon
een traditie van helderheid in de Engelse filosofie, die de empirische traditie van
Locke, Berkeley, Hume en John Stuart Mill karakteriseert en zelfs voelbaar is bij de
Britse Hegelianen. Vergeleken bij de laat 19e eeuwse Duitse Hegelianen zijn filosofen
als F.H. Bradley en John McTaggart de helderheid zelve. Nog afgezien van het feit
dat de Engelsen niet erg goed zijn in de lectuur van vreemde talen, hebben ze ook
de indruk dat de Duitsers en de Fransen grote gekleurde wolken afscheiden, geweldige
denkballons waaraan enig rationeel proces part noch deel heeft. Dat oordeel blijft,
ook al vinden ze hun continentale vakgenoten vernuftig, blijk gevend van
verbeeldingskracht en intellectueel stimulerend. Ik vermoed dat het nog heel wat tijd
zal vergen vooraleer het denken van continentale wijsgeren kan worden vertaald in
een voor de gemiddelde Angelsaksische filosofiebeoefenaar inzichtelijk
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idioom. Eens dat die vertaling voorhanden is, kan dat denken best een aanzienlijke
invloed gaan uitoefenen. Tot dusver echter zijn de mensen die aan deze zijde
belangstelling hebben voor lui als Foucault en Derrida voornamelijk te vinden in de
letterkundige departementen, onder de beoefenaren van vergelijkende taalkunde,
antropologie en psychiatrie, en onder de niet al te zeer op exactheid beluste
intellectuelen die zich interesseren voor algemene geestesstromingen. Deze groepen
zijn al ruim tevreden als hun denken door iets nieuws of verfrissends geïnspireerd
of gestimuleerd wordt. En dat is ook prima.
Men hoort vaak het verwijt dat de analytische wijsbegeerte een nogal dorre zaak is.
De meeste artikelen uit Mind zijn niet direct van aard om je fascinerende lectuur te
bezorgen. Ook heeft men het gevoel dat dit soort detailfilosofie nooit aan de echte
problemen toekomt. Paul Feyerabend heeft logici eens beschreven als lui die
voortdurend hun handen wassen om altijd netjes te zijn, en die daarom nooit aan de
slag gaan.
Ik vind de analytische wijsbegeerte helemaal niet saai noch onbeduidend. Integendeel,
ik beschouw haar als een uiterst waardevolle ontwikkeling en ik denk dat ze een
belangrijk nieuw hoofdstuk heeft ingeluid in de geschiedenis van de filosofie. Met
name de logica - in een zeker opzicht toch de ruggegraat van de wijsbegeerte - heeft
in de 20e eeuw een sedert de 17e eeuw ongeëvenaarde bloei gekend. Ik heb de
filosofie dan ook geenszins in de steek gelaten omdat ik ze vervelend vond. Ze heeft
een einde gesteld aan een heleboel zinledigheid; daarin heeft ze bewezen opgewassen
te zijn tegen een van haar grote taken. Ook al mag de filosofie niet geheel samenvallen
met haar therapeutische functie, toch is het een van de hoofdtaken waarvoor wijsgeren
zich geplaatst zien om zoveel mogelijk vaagheid te elimineren, en om verwarring
tegen te gaan in het dagelijkse en het technische denken.
Daar ben ik het volkomen mee eens. Anderzijds vind ik dat er maar één Wittgenstein
en één Russell nodig zijn. Heeft niet Wittgenstein zelf gezegd dat zijn denken geen
volgelingen of schoolvorming verdraagt? Ik heb dus geenszins mensen als
Wittgenstein, Russell, Carnap of Quine op het oog. Maar ik zie geen heil in eindeloze
pietluttige analysen; dat detailwerk komt nooit toe aan de grote problemen van de
wijsbegeerte.
Laat ik daar iets historisch op antwoorden. Waarom filosoferen mensen eigenlijk?
Omdat ze de wereld voor zich willen verklaren en omdat ze hun
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eigen plaats daarin willen verduidelijken. Daar begint men dus mee. Men denkt, men
probeert, men verklaart zich de wereld met behulp van analogieën, metaforen,
allegorieën en mythen. Dan ontstaan stukje bij beetje enorme constructies die men
in een gevorderd stadium metafysisch gaat noemen, en die steeds omvangrijker en
grootser worden, maar vroeger of later ook zo vaag en zo ontzettend gecompliceerd
dat er een kind opstaat en doodleuk zegt: de keizer heeft geen kleren. Na een
filosofische inflatieperiode, tijdens welke alles poëtischer en inspirerender, maar ook
steeds vager en grootser wordt, komt er altijd iemand die vraagt om eenvoud in woord
en gedachte. Descartes is zo begonnen. Hij stond voor een geweldige middeleeuwse
constructie en vroeg zich af waarvan hij nu eigenlijk zeker kon zijn. Zijn methodische
twijfel heeft zeker invloed uitgeoefend op Locke en de Engelse filosofen, die op hun
beurt heel wat dingen die Descartes voor zeker hield in twijfel gingen trekken. Het
proces was begonnen. Gaandeweg tendeert zo'n proces naar saaiheid, dorheid, in elk
geval alledaagsheid. Men krijgt opnieuw het gevoel dat dit niet de adequate
antwoorden zijn op de diepgaande problemen en levensvragen. Dan begint de inflatie
opnieuw, men ziet een romantische beweging ontstaan als reactie tegen de dorheid
van de 18e eeuwse Franse encyclopedisten. Het enorme Hegeliaanse fenomeen in
de 19e eeuw, het Duitse idealisme, was in een bepaald opzicht de opgeblazen vorm
van het nog relatief zorgvuldige, redelijk scherpzinnige en in hoge mate
verantwoordelijke denken van Kant. Ook hierop krijgt de inflatie volop vat, en
daartegen reageert dan weer Moore in Cambridge. Deze ontzettende filosofische
constructie mag dan al prima wezen, zegt Moore, maar zouden we er niet eens een
paar bakstenen van beproeven? Waarvan is deze baksteen vervaardigd, is hij echt
betrouwbaar en stevig zoals men in het licht van het indrukwekkende gebouw geneigd
is te geloven? Het is steeds weer een grote opluchting wanneer men enorme,
inspirerende maar tevens ondoorzichtige en angstaanjagende monstruositeiten in de
steek laat. Men herontdekt het verfrissende contact met de werkelijkheid wanneer
men de ballon doorprikt. Men bedenkt: wat ik te zeggen heb is wellicht niet
opwindend maar alleszins de waarheid. De Amerikaanse wijsgeer C.I. Lewis zei
eens: er is geen a priori reden om aan te nemen dat de waarheid, wanneer men ze
ontdekt, interessant zal blijken. Dat is een erg heilzame uitspraak. De waarheid op
zich is voldoende. Daar ligt het succes van de deflationistische methode der
analytische wijsbegeerte. Natuurlijk gaat dit te ver. Wanneer men van de
vereenvoudiging een systeem maakt, gaat men steeds minder interessante dingen
zeggen over steeds smallere ervaringsgebieden. Dat wordt op den duur inderdaad zo
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vervelend dat je een reactie in tegengestelde zin krijgt, zoals het geval is met de
nieuwe romantiek die we momenteel weer meemaken.
Het valt mij op dat u de filosofie als een historicus benadert. Waarom hebt u op een
bepaald moment in uw carrière voor de geschiedenis gekozen?
Dat kan ik u precies vertellen; ik heb dat trouwens beschreven in het woord vooraf
tot Concepts & Categories. Ik was in de jaren dertig dus een soort analytische filosoof.
Tijdens de oorlog werkte ik in de Britse ambassade te Washington. Zo maakte ik
kennis met H.M. Scheffer, de eminente hoogleraar in de mathematische logica te
Harvard. Volgens hem was vooruitgang in de filosofie niet mogelijk. Dat kon men
enkel hopen in twee filosofische hulpdisciplines: de logica en de psychologie, die
voor hem een empirische wetenschap was. Voor hem was wijsbegeerte eenvoudig
het ontwarren van ingewikkelde knopen, het oplossen van puzzels, het beantwoorden
van vragen die zelf weer afhankelijk waren van bepaalde ideeën, die op hun beurt
samenhingen met politieke, sociale en psychologische bewegingen. Wanneer deze
stromingen wegebden, verdwenen met hen de wijsgerige problemen die de mensen
plachten te kwellen. Sommige problemen blijven langer voortbestaan dan andere
omdat sommige kenmerken van de mens nu eenmaal permanenter zijn dan andere,
omdat sommige situaties zich zelf vaker dan andere herhalen. Maar in beginsel was
de wijsbegeerte eenvoudig een poging om sommige vragen over onze plaats in de
wereld te beantwoorden - vragen die weinig zin zouden hebben en weinig bruikbaar
zijn voor de komende generaties die in geheel andere intellectuele voorwaarden
zouden leven.
Scheffer ging me wat te ver maar ik vond voldoende waarheid in zijn woorden
om na te denken of ik mijn leven verder zou wijden aan de studie van de filosofie.
Wijsbegeerte was een prachtvak, waarin het menselijk genie geweldige dingen had
gepresteerd - maar het was niet aan mij besteed. Ik lag 's nachts niet wakker om
filosofische vraagstukken op te lossen, ook al hield ik van wijsgerige problemen. Ik
verdiepte me in essays over ethische en sociale kwesties, geschreven door 19e eeuwse
Russische auteurs die mij altijd al hadden weten te boeien en die behekst waren door
kwesties die ook mij de nodige intellectuele opwinding verschaften. Gaandeweg
raakte ik sterker geïnteresseerd in de geschiedenis van dit soort denkers die, zo meen
ik nog steeds, relevant is niet alleen voor de moderne wereld maar voor de menselijke
existentie in het algemeen.
Waarom legde u niet meteen een verband tussen het 19e eeuwse Russische denken
en de hedendaagse politieke theorieën?
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Iedereen die mij leest kan makkelijk afleiden wat mijn standpunt is ten aanzien van
de problemen waarmee wij in de huidige tijd geconfronteerd zijn. Ik hoefde dat echt
niet uit te spellen. Pas nadat ik diep in de Russische sociale en intellectuele
geschiedenis was gedoken, schreef ik dingen waarvan ik het gevoel heb dat ze een
onmiskenbare relevantie voor onze problemen hebben. Ik denk in het bijzonder aan
mijn lezing over de twee opvattingen van de vrijheid, mijn kritiek op degenen die
geloven dat historische verandering niet te vermijden is. Vooral het laatste geschrift
heeft alles te maken met het hedendaagse marxisme versus het moderne liberalisme.
Is er in de studie van de geschiedenis wel vooruitgang mogelijk? Weet men nu meer
over, laten we zeggen, de Verlichting dan een eeuw geleden? Natuurlijk is de afstand
groter geworden, maar of daarmee het inzicht is gegroeid?
Dat is niet zomaar te zeggen. Misschien hebben wij aandacht voor aspecten van de
18e eeuw die onze voorouders ontsnapten. Over het algemeen heeft de historicus
aandacht voor die zaken uit het verleden die hem ook in de tegenwoordige tijd
bezighouden. Ongetwijfeld hebben mensen die in zo'n bewogen periode als de 20e
eeuw leven, een veel groter begrip voor de 17e eeuw, een tijdperk van beroering en
oorlogen, dan mensen die in de rustige periode van het midden van de vorige eeuw
leefden. Afgezien van die verschuivingen in de interessensfeer spreekt het vanzelf
dat de geweldige vorderingen in de economische en sociale geschiedenis - het
marxisme heeft daar een geweldige impuls aan gegeven - ons bewustzijn ten aanzien
van talrijke aspecten die de eeuw van de Verlichting te bieden heeft, hebben
aangescherpt. Het inzicht dat de romantische stroming in beweging is gebracht door
bepaalde economische of sociale veranderingen is redelijk nieuw; wie de geschiedenis
enkel intellectueel of esthetisch benadert, zoals nog gebruikelijk in de 19e eeuw,
komt nooit tot dat inzicht. In dat opzicht biedt iedere richting in het historisch
onderzoek - van sociale via economische tot psychologische geschiedenis - een
inzicht in aspecten van het verleden die tot dan onopgemerkt waren gebleven. Dat
noem ik beslist vooruitgang. Maar er gaan ook zaken verloren, de mensen van de
19e eeuw zagen ongetwijfeld dingen die wij niet meer helder onderscheiden. Met
een beeld zou ik willen zeggen: uit de geschiedenis klinken vele wijsjes op, maar we
horen ze niet allemaal; wie naar één wijsje luistert, hoort de andere niet.
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In het Rusland van de 19e eeuw was de wereld van de ideeën nauwer dan elders
verbonden met de literaire kringen. Revolutionaire denkers waren er vaak schrijvers:
Herzen, Tolstoï, Belinsky. Hoe kwam dat?
De Napoleontische oorlogen hadden in Rusland grote beroering veroorzaakt. Vele
Russen, officieren van het overwinnende leger, zagen op doortocht in Duitsland en
Frankrijk levensvoorwaarden die erg van de hunne verschilden. Dat maakte hen
bewust van hun achterstand, armoede en onderontwikkeling, alsmede van de
onderdrukking en de onrechtvaardigheid van het Russische regime. Sedert de dagen
van Catharina de Grote kon men in het tsaristische Rusland, met zijn strenge censuur,
onorthodoxe politieke en sociale ideeën uitsluitend in de redelijk veilige domeinen
van de kunst en de literatuur ventileren. Niemand kon provocerende politieke
brochures publiceren, en daarom werd de stroom van revolutionaire ideeën literair
gekanaliseerd.
Uit uw ongemeen krachtig geschreven essay ‘Herzen and Bakunin on Liberty’ blijkt
duidelijk waar uw sympathie ligt. Herzen is uw held. U identificeert zich zeer sterk
met Herzens liberale opvattingen, terwijl u Michael Bakoenin, de vader van het
anarchisme, aan de strengste kritiek onderwerpt - u noemt hem ergens ‘een onernstig
denker’.
Mijn bewondering voor Herzen is inderdaad groot, omdat hij een van de weinige
denkers in de geschiedenis is die niet geïsoleerd werd door de theorie. Hij zei precies
wat hij voelde en dacht. Geen overdreven eerbied voor enige doctrine of voor een
als juist getaxeerde houding weerhield hem ervan zijn mening ongezouten uit te
drukken. Hij had een ongemeen krachtig inlevingsvermogen in de gedachtenwereld
van anderen, hij beschikte over een levendige verbeelding, een scherp verstand, een
verfijnd ethisch gevoel en een diepe verantwoordelijkheidszin. Dat zie je niet zo
vaak in één persoon verenigd. Als hij iets bij zichzelf constateerde dat onverenigbaar
was met zijn overtuiging, dan vervormde hij deze laatste niet om het onverenigbare
toch op te kunnen nemen, maar vertelde hij gewoon wat er aan de hand was. Dat is
erg verfrissend en komt in de moraalfilosofie niet zo vaak voor.
Wat Bakoenin aangaat, ben ik inderdaad te ver gegaan in mijn veroordeling. Ik
betreur dat, want ik meen nu dat ik hem onrecht heb gedaan. Bakoenins belangstelling
voor politieke en sociale kwesties was immers gekleurd door zijn haat tegen discipline,
netheid, onderdrukking natuurlijk, burgerlijkheid, eenvormigheid en de gevestigde
orde die hij altijd, in
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alle omstandigheden, bereid was te bestrijden. Dat kan natuurlijk een goede zaak
zijn. Terzelfder tijd was hij een vrij onverantwoordelijke man en een onzindelijk
denker. De gewelddadigheid van zijn doctrine steekt schril af tegen het ontbreken
daarvan in zijn gewone levenswandel en is in sommige opzichten het symptoom van
zijn onstilbare behoefte aan opwinding. Hij moest, hoe dan ook, voelen dat hij leefde
- een gevoel waar Byron, met wie Bakoenin bepaalde overeenkomsten vertoont, het
over heeft. Overal waar Bakoenin op een gevestigde orde stootte, ondervond hij een
schier onweerstaanbare drang om die aan diggelen te slaan. Want het leven diende
onstuimig te verlopen. Je moest er de toppunten van ervaren. Ook wilde hij shockeren.
In de discussie met Herzen eiste hij absolute gelijkheid voor allen; en ergens schrijft
hij dat de universiteit de kweekplaats van de ongelijkheid is omdat ze haar subjecten
ofwel superieur aan de anderen maakt ofwel ze superieur doet voelen. Daarom zou
het beter zijn als er geen universiteiten waren. Herzen antwoordt hem: jij denkt dat
de wetenschap gevaarlijk is en, zeker, ze maakt de wapens waarmee de mensen elkaar
onderdrukken, maar je kunt de wetenschappelijke ontwikkeling niet stil leggen. Niet
de wetenschap is gevaarlijk, Bakoenin, maar het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
Jouw oplossing en jouw plannen, Bakoenin, zijn totaal onpraktisch, onuitvoerbaar
én onwenselijk. Je onderdrukt de menselijke geest in naam van de gelijkheid.
Maar doordat hij de geleerdenrepubliek aan de kaak stelde, zag hij scherp vooruit
dat technocratie een reëel gevaar voor de moderne wereld was.
Juist, en daarom zei ik zoëven ook dat ik te ver ben gegaan in mijn veroordeling.
Bakoenin was in heel wat opzichten een deugdelijker profeet dan Marx. Hij zag
bijvoorbeeld heel juist dat de organisatie van de proletarische politieke partijen op
den duur moest leiden tot gevestigde belangen die ze niet zouden willen opgeven,
zelfs niet tijdens de revolutie. Dat is precies wat in Duitsland gebeurde: dank zij de
succesrijke politieke actie van de sociaal-democraten hadden de arbeiders een zekere
levensstandaard bereikt die hun revolutionaire ijver verzwakte. Volgens Bakoenin
kon de revolutie slechts slagen wanneer de arbeiders niets wilden weten van de
lotsverbeteringen en de hervormingen die de burgerlijke maatschappij hun voorstelde.
Alleen wie niets te verliezen heeft, is bereid revolutie te maken. In Bakoenins tijd
waren dat de Italiaanse, Spaanse, Russische boeren, die er nauwelijks in slaagden te
overleven. Bakoenin zag een en ander veel scherper dan Marx, die zijn revolutionaire
hoop ten onrechte op Frankrijk en Duitsland had gesteld. De algehele revolutie,
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waar Bakoenin voor ijverde, zou enkel worden gehinderd door arbeiders die iets te
verdedigen hadden.
Profetisch was Bakoenin inderdaad ook toen hij, zoals u zei, de technocratie
voorzag. Het Westen zou worden onderdrukt door wat hij een ‘pedantocratie’ noemde,
de heerschappij van de professoren - hij bedoelde natuurlijk Marx en diens vrienden!
Het is nu gebleken dat deze vrees niet van grond was ontbloot. Men ziet immers hoe
binnen de partij de intellectuelen een centraal comité vormen dat zijn opvattingen
aan de massa oplegt en tot een nog onderdrukkender despotisme aanleiding geeft
dan het despotisme dat het omver heeft geworpen. Bakoenins analyse van de politieke
en sociale mechanismen was veel krachtiger dan ik in mijn essays heb laten
uitschijnen.
Ook zag hij scherp in dat élke gevestigde orde vroeger of later onderdrukkend gaat
werken.
Dat had Saint-Simon al gezien en dat was dus niet nieuw. Maar wat was zijn remedie
daartegen?
Een blinde aanval tegen elk gezag...
... om daarna te zien wat er te gebeuren viel. Het kon hem niet schelen wat er achteraf
diende te gebeuren. Dat is onverantwoordelijk. Want wat zien we ontstaan? Wellicht
een nieuwe onderdrukkende orde. Revolutie, en een confederatie, waren de enige
dingen die hij voor ogen had. Zo gedroeg hij zich in de jaren zeventig. Hij vond het
natuurlijk jammer dat de Parijse Commune mislukte maar het blote feit dat ze was
uitgebroken vervulde hem met vreugde. Eens, toen hij vanuit Frankrijk Duitsland
binnen reed, zag hij ontevreden boeren die niet goed wisten wat ze moesten beginnen;
hij sprak hen toe en spoorde hen aan een of ander plaatselijk kasteel in brand te
steken. Dat was typerend voor Bakoenin: iets ondernemen en daarna zien hoe de
gedroomde wereldfederatie tot stand zou komen.
Als, vergeleken met Bakoenin, Herzen uw held blijft, ligt dat dan niet mede aan het
feit dat u het in uw essays vooral hebt over de oudere, ontgoochelde Herzen?
Hoe oud dan wel? Herzen was al ontgoocheld in 1847. Hij was toen 35. Toegegeven,
in die tijd was dat al niet meer zo heel jong. Maar desillusies
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waren al vroeg zijn deel; alleen in Rusland had hij zich aan idealistische dromen
allerhande gevoed. Toen hij, in Europa, een ernstig politiek denker was geworden,
bekende hij al vóór de revolutie van 1848 zijn ontgoocheling in de bourgeoisie.
Meestal beschouwt men Herzen als iemand met hooggespannen idealistische
verwachtingen in de boeren en de arbeidersklasse; als gevolg van de mislukking in
1848-9 zou hij ten prooi zijn gevallen aan desillusie en cynisme. Dat is onjuist. Reeds
in 1847 klaagde hij de vulgaire, akelige, sombere stemming aan die in het Frankrijk
van Louis Philippe heerste. Ook dan al klinkt door dat de zuiverheid en
onverdorvenheid der Russische boeren uiteindelijk vruchtbaarder zullen blijken dan
het op compromis beluste juste milieu waar hij zo'n hekel aan heeft en dat hij zelfs
meent te kunnen onderkennen bij de Franse radicalen. Daarin was Herzen nuchter
en gedesillusioneerd, van bij het begin van zijn carrière als politiek commentator.
Hoe komt het dat zo weinig van de liberale en de libertaire ideeën en idealen uit de
Russische 19e eeuw de loop van de revolutie in 1917 hebben beïnvloed - om nog te
zwijgen van de Sovjet-Unie daarna?
Dat ligt in de ontwikkelingslijn van de Russische geschiedenis. Enerzijds hadden
deze ideeën in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw ongetwijfeld
een grote invloed op de populisten en later op de socialistische revolutionairen die,
tot in het begin van deze eeuw, geenszins vijandig stonden tegenover de vrijheid.
Zelfs sommige vleugels van de mensjewistische partij hadden opvattingen over de
vrijheid die veel humaner en beschaafder waren dan wat er daarna in de
communistische praktijk van terecht is gekomen. Vergeet u anderzijds niet dat de
enige periode van relatieve vrijheid die het Russische volk ooit heeft genoten, de
luttele maanden waren tussen februari en oktober 1917! Het enorme land was totaal
onderontwikkeld en achterlijk; de naar verandering strevende leiders konden er enkel
vat op krijgen door de uitoefening van terreur en brutaliteit. Als ze voldoende
geloofden in de doelstellingen van deze mensen, was de vernietiging van de vrijheid
het enige middel om dat doel te bereiken. De kwestie is: als men gelooft in het
uiteindelijke doel, rechtvaardigt dat doel dan de middelen? Als je vertrekt van
communistische premissen, zoals deze leiders en denkers omstreeks de eeuwwisseling
deden, dan is vrijheidsonderdrukking de enige manier om al was het maar te streven
naar de verwezenlijking van je doelstellingen. Daarom heeft de gang van zaken in
de Russische revolutie, en in wat daarna is gekomen, niets verwonderlijks.
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Bartók, de universele Hongaar
Jules van Ackere
Ook wie niet vertrouwd is met Béla Bartók, weet dat het werk van de Hongaarse
toondichter onafscheidelijk verbonden is met de muzikale folklore van zijn land.
Folklore: tegelijk een veelomvattend en nietszeggend begrip. De Hongaarse
volksmuziek alléén al is zo rijk en complex, dat men een heel leven zou kunnen
wijden aan de studie van haar oorsprong, inhoud en invloed. Alleen Bartók zelf kon
klaar zien in het probleem van de assimilatie daarvan tot een persoonlijke, artistieke
stijl.

Creatieve assimilatie
In ieder leven zijn er wel van die morele, psychologische of artistieke keerpunten
aan te wijzen, die op een zeker moment de accenten ervan hebben bepaald of verlegd.
Voor Bartók gebeurde dat op een septemberdag in 1904, toen hij tijdens een
oponthoud in Zuid-Slovakije een kamermeisje uit Transsylvanië (Roemenië) een
paar authentieke - niet eens Hongaarse - volksliederen hoorde zingen. Meteen begon
hij volksmuziek te verzamelen, daarbij weldra in raad en daad bijgestaan door de
academisch geschoolde toondichter Zoltán Kodály, die hij kort daarop had leren
kennen1. Zoals een entomoloog of een botanicus ter plaatse zijn collectie zoekt te
verrijken, zo trok Bartók het land op met een nog primitief registreerapparaat en zeer
vaak vergezeld van zijn vriend Kodàly. In rechtstreeks contact met de landelijke
bevolking probeerde hij in de best mogelijke voorwaarden hun liederen, dansen en
muziekspel op te tekenen. Het bleef niet bij Hongarije: Bartók breidde zijn
onderzoeksveld uit tot Roemenië, Slovakije, Algerije (Biskra) en Turkije. Men hoeft
zich natuurlijk niet te ontveinzen dat er in de volksmuziek ook heel wat
minderwaardige stalen voorkomen: de teksten met name zijn vaak niet veel

1

Vgl. onze bijdrage in Streven, december 1962, Zoltán Kodály (spreek uit Kodaj).
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meer dan aaneengeregen gemeenplaatsen. Maar het ging Bartók om de authenticiteit.
Dat was het uitgangspunt van een lang en complex transformatieproces, dat Bartóks
muziek tot een van de muzikale hoogtepunten van deze eeuw zou maken.
In Bartóks behandeling van de volksmuziek zijn verschillende fasen of beter gezegd
werkwijzen te onderscheiden (ze lopen inderdaad chronologisch door elkaar)2.
In het simpelste geval wordt de volkszang voorzien van een begeleiding voor
klavier, later soms aangevuld met een orkestrale versie. Een eerste voorbeeld daarvan
zijn de samen met Kodály in 1906 uitgegeven Hongaarse volksliederen, die met
evenveel onverschilligheid ontvangen werden als zij met enthousiasme door de
auteurs verzameld waren. In de Acht Hongaarse volksliederen (1907-17) blijkt nog
duidelijker het respect van Bartóks begeleiding voor het eigen karakter van die
liederen. Allereerst het respect voor de accentuering van de taal: in vrijwel alle
Hongaarse woorden valt de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep. Vervolgens het
respect voor de modale ambitus van de melodie (pentatonisch in 1,2 4,5; dorisch in
6; eolisch in 8) waaruit Bartók zijn harmonie afleidt. Tenslotte het respect voor de
eigen aard van de gebruikte volksinstrumenten: de cymbalumstijl b.v. in 1 en 6
(rollende akkoorden) of de aan de tilinko (een soort fluit) ontleende ornamenten in
5. Bartóks harmonisaties zijn echte vondsten, waarin hij meteen één van zijn ideeën
toepast. Hoe eenvoudiger een melodie is, des te complexer mag de begeleiding zijn!
De harmonie, door Bartók a.h.w. onder de bestaande liederen geprojecteerd, wekt
de diepste resonanties die daar onhoorbaar in aanwezig waren en eerst door de
componist werden blootgelegd. De begeleiding is een volmaakte (weer)spiegeling
van hun geborgen, harmonische kracht en onderstreept trouw het karakter van deze
zangen, dat zo verschillend is van onze westerse volksliederen: mannelijk-edel, ook
in de melancholie, nooit zoeterig-sentimenteel, soms heimelijk dramatisch als in het
eerste van de verder besproken Hongaarse boerenliederen.

2

Een der beste Bartók-kenners, Bence Szabolcsi, heeft de evolutie van deze invloed samengevat
in een uitstekend artikel Bartók und die Volksmusik (vertaald), opgenomen in Béla Bartók,
Weg und Werk, Bärenreiter Verlag, Kassel, 1972. In hetzelfde boekje zal men de beste
chronologische lijst van Bartóks werken vinden van de genummerde Rhapsodie op. 1.
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Dat Bartóks bewerkingen echte her-scheppingen zijn blijkt nog duidelijker uit zijn
orkestraties, b.v. in de nummers van Twintig Hongaarse volksliederen (1929) of in
de Dorpsscènes, Slovaakse volksliederen omgezet voor vrouwenkoor en kamerorkest.
In een tweede geval neemt Bartók de (volks-)melodie over in een louter
instrumentaal klankstuk. Bij deze herscheppingen verwijst hij zelf, in een lijst vooraf,
naar de oorspronkelijke zang-wijze en tekst. Dat is met name het geval in de Vijftien
Hongaarse boerenliederen. Zodra men de eerste maten van de eerste ‘Weise’ op het
klavier hoort, wordt men verrast door de wonderlijke stemming door enkele akkoorden
opgeroepen. In de volksballade Angoli Borbála is nog goed te merken hoe de
instrumentale bekleding uit de inhoudelijke betekenis van het lied gewonnen werd:
de variaties volgen op de voet de climax van de strofen en monden uit in een zwaar
maestoso, volkomen in overeenstemming met het tragische slot van de ballade. Nog
een stap verder gaan de Improvisaties op Hongaarse boerenliederen, belangrijke
getuigen van de ‘brug’ tussen de volksmuziek en Bartóks eigen stijl. Bartók brengt
daar weliswaar nog aandacht op voor de tekst: in IV b.v., waar de triolenbeweging
blijkbaar ingegeven is door de over de Donau rafelende wind, of in III, waar de
eenzaamheid van Györ wordt opgeroepen, een eerste vorm van nocturne die al naar
de nr 4 van de suite In open lucht verwijst.
Maar die aspecten zijn hier al van ondergeschikt belang: wat boeit zijn de
harmonische vondsten, de bitonale wrijvingen in III, een stuk waarin zich ook reeds
de rubato-parlandostijl uit, die nadien in de vioolsonaten, het tweede vioolconcert
en andere instrumentale werken toegepast zal worden. Het martellato van de laatste
improvisatie verwijst eveneens al naar de rijpe periode van het 4e en 5e kwartet.
Hierin is het oorspronkelijke volkslied nog nauwelijks te herkennen3.

3

Bartók ontdekte voor zichzelf en voor de anderen niet alleen het Hongaarse népdal (volkslied).
Van meet af aan gold zijn belangstelling ook het Roemeense muzikale volksgoed in de
Roemeense kerstliederen, de Sonatine die een reeks Transsylvanische dansen aaneenrijgt,
de bekende Roemeense volksdansen, in Zevenburgen (Transsylvanië) ter plaatse afgeluisterd
en afgekeken. Het was ook tijdens een verblijf in dat Hongaarse gebied van Roemenië (een
streek waarvan hij bijzonder veel hield) dat hij de zo zelden uitgevoerde maar verrukkelijke
Drie Hongaarse volkszangen (1907) optekende, hem door een oude boer op een tilinko
voorgespeeld. Bartók nam eveneens authentiek bewaarde slovaakse volksliederen over, ze
met harmonisatie en instrumentatie herscheppend tot de Vier Slovaakse volksliederen voor
koor, of de voor koor en kamerorkest bewerkte Dorpsscènes met De Bruiloft, waarin de
orkesttimbres zowel de driftige vreugde als de heimelijke weemoed van het gebeuren peilen
of het Wiegelied waarin de moeder het hele leven van wieg tot graf doorschouwt.
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De laatste stap in de creatieve assimilatie is wat Bartók zelf ingebeelde folklore heeft
genoemd4. In een van de bundels, Mikrokosmos, zit een stukje ‘als een volkslied...,
dat a.h.w. alle eigenschappen van het Hongaarse volkslied in enkele noten samenvat:
de typische syncope, de vrije modale toonaard, de vierledigheid enz... Het is een pure
(uit)vinding van Bartók zelf. En wie zou vermoeden dat de pakkende melodie Avond
te lande, uit de Tien lichte klavierstukken, die zo echt als een weemoedige volkswijze
klinkt, een vondst - het woord is niet te sterk - van Bartók is? Het mooiste voorbeeld
van dat soort zelf (uit)gevonden folklore is de Danssuite die de toondichter in 1923
componeerde ter gelegenheid van de hereniging van Buda en Pest: een reeks dansen
met een bonte verscheidenheid van ritmen (trouwens voortdurend in tegenspraak
met het metrum!). De derde dans klinkt achtereenvolgens als een Hongaarse
doedelzakwijs (blazers), een Roemeense dans (strijkers) en verder als Arabische
muziek, vooral door de orkestratie o.a. in het slagwerk. Toch is alles daarin louter
een creatie van Bartók maar ‘in de stijl van...’. De ritornello vol poëzie is op de
‘verbunkosstijl’ (cfr. infra) afgestemd. Het gaat in deze ingebeelde folklore om méér
dan alleen maar een aanleunen bij ritmen of motieven... Er zit de ondefinieerbare
atmosfeer in van een muziek, die hoe sterk ook gestructureerd, allerminst aan de
schrijftafel ineengestoken lijkt te zijn. Bartóks werken ademen a.h.w. in de ‘natuur’:
het lijkt wel ‘openlucht’-muziek om een van zijn eigen titels te hernemen.

Openlucht-muziek
Bartóks muziek is als een veld, in al zijn vormen doorploegd met traditionele - vooral
Duitse - werkmethodes, maar overal geïrrigeerd met het water van frisse
natuurbronnen. Het molto tranquillo uit de suite op. 23, waar dromerige akkoorden
worden onderbroken door de Oosters aan-

4

Niet alleen bij Bartók vindt men een coëxistentie van authentieke en ‘denkbeeldige’ folklore:
ook b.v. bij Manuel de Falla, iets wat hem trouwens door de theoretisch gerichte Pedrell
werd verweten. In El Retablo de maese Pedro vindt men sporen van de Castilliaanse 16e
eeuwse volksmuziek zowel als van Mozarabische elementen. Daarentegen zijn de Zeven
Spaanse volksliederen, merkwaardig genoeg, een eigen vinding, maar het ‘thema van de
Caballero’ in het clavecimbelconcert is een ontlening. Canteloube heeft de ongewoon mooie
Chants d'Auvergne zo fijnzinnig geharmoniseerd dat ze de waarde van zijn eigen composities
overtreffen. Een heel ander geval is Sibelius. Bij hem berust de band met het volksgoed,
zonder op de minste ontlening een beroep te doen, o.m. op de vele ‘anachrousen’, ook in de
symfonische gedichten. Over Janácek en anderen spreken zou ons te ver leiden.
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doende, schalmeiachtige wijs, lijkt zo van de weidse vlakten te zijn afgeluisterd. Tot
de meest kenmerkende bladzijden van die natuur-muziek behoren de ‘nachtmuzieken’
zoals die van de suite In open lucht (1926) waarvan men de vijf klavierstukken kan
aanzien als een reeks ritmische of poëtische evocaties van of in de natuur: op de
velden (Met trommels en fijfers, Musettes), op het water (Barcarolle), 's nachts
(Musiques nocturnes), in de bossen (De Jacht). De geheimzinnige Nachtklanken
brengen ons in die nachtelijke fluistersfeer, die een van de karakteristiekste aspecten
is van Bartóks muziek. Door het hele stuk tampt ostinato een obsessionele bosklank
(zoals in Debussy's Des pas sur la neige): daaromheen ritselen en ‘kwaken’
eigenaardige, gestileerde vogel-, insecten- en kikkergeluiden. Sommige hedendaagse
toondichters hebben heel goed naar die vreemde en voordien ongebruikelijke
fluistersonoriteiten geluisterd. Daarop volgt een hymnisch koraal dat unisono over
verschillende octaven weergalmt. Als uit de verte klinkt een soort schalmeimuziek:
is het een verre boerendans of het pijpen van een wakende herder, wie weet? Is het
Bartók zelf, mijmerend in de sterrennacht ergens op de Hongaarse poesta? Naast de
laatste maat schreef Bartók Dittaë, een opdracht aan zijn vrouw.
Die stilering van natuurgeluiden vindt men in vele werken van Bartók terug.
Lendvai hoorde in het ritmisch motief van de Nachtmuziek (Lento) uit de Sonate
voor twee piano's en slagwerk het hameren van de specht. Er zijn nog de
woudstemmingen in de Houten prins, het vogelconcert in het Presto midden in het
Adagio van het Tweede pianoconcert, de natuurgeluiden in het adagio religioso van
Bartóks laatste pianoconcert. Met Tibor Serly5 mogen wij allicht aannemen dat de
toondichter hier in zijn verre ballingschap een laatste maal aan de stilten van de
poesta heeft teruggedacht en de nachtelijke atmosfeer ervan in een puur muzikaal
gebed heeft omgezet. Midden in het stuk slaat de stemming om: het lijkt op een
vogelconcert in de zomernacht, een ‘studie van de natuur bij nacht’, aldus Mosco
Carner6.
Nauw verwant met natuur en openlucht zijn de dansritmen, die in zovele scherzi,
finales en andere bladzijden van Bartóks muziek voorkomen. Zoals de dansen zelf,
waarvan ze werd afgeluisterd, ademt die muziek een geur van openlucht en
‘authenticiteit’, die hoegenaamd niet naar het kamerprodukt ruikt. Men luistere naar
de twee Hongaarse dansen uit

5
6

Het is ook Serly die, naar de nagelaten schetsen, het postume altvioolconcert heeft
samengesteld en georkestreerd.
In The Concerto, Ralph Hill (ed.), London, 1952.
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Contrasten, waarvan het fris en origineel karakter ons gehoor een weldoende afleiding
bezorgt van de stereotiepe en ver-bruikte, Westerse dansvormen. Vooreerst een
‘verbunkos’: een authentieke nazaat van de volkse zigeunermuziek en volgens de
meest recente studies wel degelijk een vorm van Hongaarse muziek7. Het is een
recruteringsdans uit de tijd van het heroïsche Hongarije, waarbij sergeanten tijdens
een volksfeest intekeningen voor het leger ronselden. Vervolgens een ‘sebes’, een
middenstuk vol poëzie in Bulgaars ritme. Dat Bulgaarse ritme, op oneven metra
berustend, heeft Bartók in vele van zijn werken prachtig uitgebuit, o.m. in het scherzo
van het vijfde kwartet en de zes dansen uit Mikrokosmos. Het complexe, hinkende
metrum (vooral 4+2+3/8) doet, vooral in de tweede dans, verrassend natuurlijk en
rustig aan. Tot die meesterlijke aanwending van ongewone metra heeft de complexe
ritmiek van de volksmuziek bijgedragen, zoals die b.v. hoorbaar is in de Roemeense
kerstliederen. In vele bladzijden van Bartók zijn die ritmen dusdanig geassimileerd
dat ze niet langer herkenbaar zijn, vooral in de finales van b.v. Muziek (1936), van
het Divertimento, van het Concerto voor orkest e.a. Zoals Bence Szabolcsi het zo
treffend uitdrukte: er is folklore als stilistisch model en folklore als spiritueel model.
Een goed voorbeeld van assimilatie vinden we in het 2e Vioolconcert8. Het eerste
thema met zijn syncopische nadruk op de eerste tel is van duidelijk Hongaarse snit.
Ook de variaties van het Andante tranquillo (waarvan de eerste in het rubato van de
zigeunerstijl) evenals de ritmische omvormingen in de finale stoelen alle op het
karakter van de volksmuziek.

Andere invloeden
Ofschoon de folklore in velerlei componenten van Bartóks muziek teruggevonden
wordt (thematiek, ritme, harmonie, orkestratie, variatiemethodes...), is zij slechts één
aspect van zijn toonspraak. Uit de onlangs opgedolven eerste werken blijkt dat Bartók
zich uit een kluwen van invloeden had los te werken. Ook nà de openbaring die
Strauss' Also sprach Zarathustra voor hem was (1902), speelden in de Vier Piano-

7

8

Antoine Goléa beweert dat Liszt het niet zo mis had als hij de zigeunermuziek als een deel
van het Hongaars goed aanzag en dat Bartók en Kodály te ver zijn gegaan in hun strenge
afbakening van wat in de Hongaarse muziek als authentiek en niet authentiek moet worden
beschouwd (in Liszt Hachette, 1967).
Vgl. onze uitgebreide analyse in J. van Ackere, Het Vioolconcerto en het Concerto voor
orkest van Béla Bartók, Antwerpen, 1963.
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stukken (1903) Chopin, Brahms, Liszt en R. Strauss dooreen. En op het ogenblik dat
de jonge Bartók prat ging op het dominant septime-akkoord in de Fantasie nr 1
(1903) stonden de hem nog onbekende Debussy en Ravel al veel verder. Door heel
het werk van Bartók stroomt nu eens uitgesproken, dan weer onderhuids, de invloed
van Bach. De contrapuntische en fugale schrijfwijze waarvan hij een gedegen studie
maakte, is aanwijsbaar in composities als Muziek (1ste deel), de eerste twee
pianoconcerten, de Cantata profana, de fugato's van het vijfde kwartet, de Solosonate.
Toch komt het bij Bartók nooit tot een ‘neo-stijl’, zoals een Stravinsky die bedreven
heeft.
Onder de modernen is Bartók de echte erfgenaam van Beethoven. Hij knoopt niet
alleen aan bij de grote ontwikkelingsvormen als sonate, variatie, rondo... maar hij
heeft ze ook vernieuwd, niet in het minst in zijn strijkkwartetten, waarin men eveneens
qua geest en uitdrukking een affiniteit met de toondichter van de zestien
strijkkwartetten kan onderkennen. Vooral in Bartóks pianowerken laat zich de invloed
gelden van de studie van de achttiende eeuwse muziek en van Couperin (cfr. de
‘barokke’ ornamenten van de Musettes in de suite In open lucht); ook Liszt klinkt
nog duidelijk door b.v. in de pianistieke schrijfwijze van de Barcarolle in dezelfde
suite.
In 1907 leert Bartók, door toedoen van Zoltán Kodály, de muziek van Debussy
kennen. Diens invloed is niet alleen welbepaald te bespeuren in klavierstukken als
sommige Bagatelles, in de Etudes, de Burlesken, een orkestwerk als de Vier stukken
op. 12, maar dringt ook algemener door in de vrije behandeling van de akkoorden
en hun verbindingen. Debussy heeft bovendien Bartók helpen vrijwaren van de
drukkende Duitse invloed waaraan men zich ook in Hongarije te ontworstelen had.
Nog andere elementen hebben de structuur van Bartóks toonspraak mee bepaald.
Ernö Lendvai heeft in zijn Béla Bartók, an analysis of his music (1971) aangetoond
uit welke doordachte principes en systemen die muziek gewonnen werd, hoe
natuurecht en doorleefd ze ook aandoet. Uit zijn studies9 en die van Prof. J. Robijns10
blijkt dat Bartók in tal van composities rekening hield met de ‘gouden snee’ en de
daarmee verbonden, zogeheten Fibonacci-getallenreeks (waarin één cijfer telkens
de som van de twee vorige voorstelt). Een eenvoudig voorbeeld van dergelijke 3, 5,

9
10

Zie ook E. Lendvai, Einführung in die Formen- und Harmoniewelt Bartóks, in op. cit. Béla
Bartók, Weg und Werk.
Prof. Dr. J. Robijns, Béla Bartók. Eigen structuurprocédés, Mededelingen Kon. Acad. Wet.
Lett. en Kunsten, 1975.
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8, 13... structuur is het Allegro Barbaro. Zo is eveneens het harmonieke bestel volgens
een nauwkeurige chromatische orde geregeld, die grafisch door het assensysteem en
de kwintencirkel voorgesteld kan worden: in de fuga van Muziek b.v. treedt een stem,
telkens op kwartafstand, bij. Hoe vrij ook op tonaal vlak de muziek van Bartók is,
de toongraden leven nog in een zekere verhouding tot elkaar: tonica en dominant
hebben nog een zin, de tritonus b.v. speelt een belangrijke rol. Ook met de
‘natuurlijke’ ordening van de tonen, het akoestische systeem, houdt Bartók rekening.
Zijn harmonie is een synthese van de vroegere verworvenheden zoals ook zijn
verruimd tonaliteitsgevoel zowel de Westerse als de Oosterse, de majeur-mineur als
de modale toonaarden omvat. Het zich laven aan de bronnen van de volkszang heeft
Bartók behoed voor de abstracties van de atonale school. Het is hier niet de plaats
om verder over die technische aspecten uit te weiden: de toehoorder ondergaat
trouwens spontaan de architectonische logica van deze muziek, zonder er zich
rekenschap van te geven.

Bartóks expressionisme
Het schrijnend expressionisme is een van de duurzame aspecten van Bartóks
temperament. Een van de sterkste uitingen daarvan was De Burcht van Hertog
Blauwbaard van 1911. Met die opera realiseerde hij iets wat leek op Debussy's Péléas
et Mélisande (wat nog niet betekent dat Bartók door Debussy beïnvloed werd) en op
wat Janácek in zijn Jenufa nastreefde: een muziek aangepast aan de natuurlijke,
zowel fonetische als psychologische intonaties van de taal11. De vocale lijn is evenwel
in de Blauwbaard veel vaste en minder in recitatiefstijl dan in Debussy's Péléas. De
geborgen tragiek van het symbool leeft minder in het scenisch gebeuren dan in de
zeer persoonlijke harmonische en orkestrale invallen. Vooral bij het krijsend opengaan
van elke poort ontwikkelt Bartók telkens onverwachte en verrassende orkestrale
perspectieven in overeenstemming met het karakter van elk der zeven taferelen. Bij
het openen van de eerste poort b.v. waarbij de nachtelijke wind door de sombere
gang klaagt, fladderen roulades van blazers en xylofoon tegen de achtergrond van
een hallucinant, voort-durend strijkerstremolo: geen ‘geweldige’ muziek, maar toch
snerpend als de ijzers en foltertuigen die in de martelkamer zichtbaar worden. Bij
het ontsluiten van de derde (de schat-)kamer, laten

11

Vgl. J. van Ackere, Claude Debussy, de toon-dichter, in Streven, november 1978, pp. 144-152.
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drie trompetten een obsederende, bij het tafereel obstinaat volgehouden drieklank
horen, waarop zich scherpe sekunden inplanten, wanneer Judith bloed op de gewaden
bespeurt. Elders is het alsof de juwelen ook in de muziek glinsteren.
Het expressionisme van Blauwbaard slaat nog heftiger uit in de pantomime De
wonderbare mandarijn, die zich in een ontuchthuis afspeelt: in de hallucinante
klarinetsolo's die de lokroep van het meisje verklanken, in de spasmodische schokken
van het orkest na de dans, in het vivace tijdens de wilde achtervolging van de vrouw
door de mandarijn.
Kort na de voltooiing van Blauwbaard begon Bartók aan de Vier stukken voor
orkest, op. 12, een volkomen verwaarloosd, zelfs miskend maar toch heel betekenisvol
werk. Het scherzo met zijn wilde uitvallen, zijn rollende motoriek en zijn stampende
ostinato's is typisch voor de muziek waarin Bartók zich vitalistisch uitviert. Zelden
is het scherzo zover van zijn etymologische betekenis afgeweken, tenzij men er ook
het sarcasme in betrekt. De finale is een dramatische Marcia Funebre: niet een muziek
die treurt om een mens of een tijd, maar die wilskrachtig en opstandig opschallend
een tijd begraaft en er meteen een nieuwe aankondigt. De door pauzen onderbroken,
telkens herhaalde korte, opschrikkende klankappéls hameren als even zovele vuisten
tegen het noodlot aan. Evenmin als in Bergs dramatische Orkeststukken op. 6, drie
weken na het uitbreken van de wereldoorlog voltooid, valt er in Bartóks op 12 enig
programma te onderkennen: en toch spreken beide werken even sterk en dwingend
van het tragische tijdsgebeuren. Misschien zit er in Bartóks op. 12 ook een
persoonlijke bekentenis. Dat werk is een van de meest desolate en treurigste
muziekstukken die ooit gecomponeerd werden. Uit zich daarin ook Bartóks wanhoop
om de minachting van het publiek, het onbegrip van de kritiek, de schijnbare
mislukking van zijn carrière? Het feit blijft dat hij zich in de daaropvolgende jaren
uit het openbare muziekleven terugtrok.
Het vrijwel ondefinieerbare ‘expressionisme’ heeft ook bij Bartók velerlei vormen
en facetten. In zijn kamermuziek zijn het vooral de twee vioolsonaten en het derde
en vierde strijkkwartet die aandacht verdienen. Bartóks reeks van zes strijkkwartetten
is een van zijn opmerkelijkste creaties, waaraan trouwens een groot aantal specialisten
een studie gewijd hebben12. Het hoogtepunt van die reeks - het vierde kwartet - zit
in een

12

Tot de voornaamste studies behoren: M. Seiber, The String Quartets of B. Bartók, Londen,
1945; Janos Kàrpàti, Bartóks Streichquartette (oorspr. Hongaars); Babbitt Milton, The String
Quartets of Bartók, in Musical Quarterly, New York, 1949; Mason Colin, Bartóks
Streichquartette, in Musik der Zeit, 1953.
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verrassende, vijfledige structuur gevat: aan beide uiteinden twee geweldige allegro's,
daartussen twee fantastische stukken (een wervelend prestissimo con sordino en een
volgehouden pizzicato beweging, onovertroffen tenzij misschien in het tweede deel
van Ravels kwartet) en in het midden een diepzinnige ‘meditatie’. Na het woeste
allegro van het begin en het opgejaagde presto, heft de cello non troppo lento een
schrijnend recitatief aan, dat een onvergetelijke indruk nalaat. Bartók had reeds in
het derde kwartet door een vermetele aanwending van alle technische knepen,
geprobeerd om ook van dit muziekgenre een nieuwe uitdrukking af te dwingen. Maar
in het vierde is hij zo mogelijk nog verder gegaan. Door de bitsige zin waarop het
finale allegro eindigt - dezelfde trouwens als die van het eerste allegro - wordt de
boog gesloten. Als een wonder raderwerk steekt het hele stuk in elkaar. Het vijfde
kwartet vertoont dezelfde vijfledige structuur, maar dan omgekeerd in de tempo's.
Bartók voltooide zijn laatste kwartet in 1939, te Budapest na de oorlogsverklaring.
Elk deel zet in met een droevige mijmering (mesto) die op een telkens prangender
harmonie voorgedragen wordt. En zoals hij dat reeds in op. 12 vlak vóór de eerste
wereldoorlog had gedaan, luchtte hij ook thans in een Marcia zijn sarcasme ten
aanzien van het lamentabele menselijke gedoe: een sarcasme dat meer dan eens
smartelijk gebroken ineenstuikt. De Burletta is als een masker, waarachter de bittere,
pessimistische Bartók zijn verdriet verbergt. Waaraan mag hij gedacht hebben toen
hij boven een motief van de finale noteerde ‘più dolce, lontano’? J. Ujfalussy wees
op de omkering van het volkse motief, dat met het Hongaars patriottisme verbonden
was en door Liszts Veertiende Rapsodie wereldbekendheid verwierf. Tot twee maal
toe staat op de partituut ‘senza colore’. Ook op andere plaatsen schijnt Bartók de
nutteloosheid van zijn opstandigheid én verslagenheid te hebben ingezien: het
allegretto, even vóór het slot van het vijfde kwartet heet ‘con indifferenza’. Dat werd
dan het afscheid van Bartók aan zijn land, aan alles wat hem dierbaar was: de
vrijheidslievende Hongaar vertrok in oktober 1939 naar Amerika13.

13

We wachten nog altijd op een volwaardige biografie over Bartók. Wie deze roekeloze taak
op zich neemt zal er rekening moeten mee houden dat Bartók, zoals ook uit zijn karakter
blijkt, minder dan wie ook erop gesteld was zijn privé-leven en zijn persoonlijke ervaringen
aan de openbaarheid prijs te geven. Deze taak zal niet vergemakkelijkt worden door het feit
dat, zoals Everett Helm er nog in de uitgave van 1977 van zijn biografische schets op wijst,
er een rivaliteit bestaat tussen de twee archiefcentra, het ene in Budapest, het andere in New
York. Het eerste zorgde voor de belangrijke reeks Documenta Bartokiana.
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Bartók in ballingschap
Bartóks laatste werken hebben teleurstelling, zoniet misprijzen gewekt bij de
‘progressieven’, vooral de dodecafonisten. In Bartóks techniek merkt men inderdaad
geen vernieuwing meer, geen zoeken, geen ‘toonstormerij’... de uitdrukking is vaak
verstild en zelfs gelaten. Toch treft men ook daar enkele van Bartóks beste bladzijden
aan, en niet het minst in de onbegeleide Vioolsonate van 1944. Bartók heeft heel zijn
muzikaal temperament samengebald in dat éne instrument: een instrument dat hij
niet eens zelf bespeelde, zodat hij omtrent de speelbaarheid van zijn sonate angstvallig
de raad bleef inwinnen van Yehudi Menuhin, de violist die het werk besteld had.
In geen van zijn werken heeft Bartók zo duidelijk naar Bach opgekeken. Uit een
vergelijkende studie met Bachs solosonaten (die hier achterwege moet blijven) blijkt
dat er weliswaar geen sprake is van ‘citaten’ of van een ‘retour’ naar Bach, maar dat
er toch tal van aanknopingspunten zijn die aantonen hoe men voor de moduli uit
Bachs tijd steeds een modernere tegenhanger kan aanwijzen: vaak is het niets meer
dan een vluchtig teken van verbondenheid, een symbolische groet.
Bartóks Vioolsonate begint met een Tempo di Ciaconna die vanzelf naar de
beroemde Ciaconna van Bach verwijst: het thema - waarvoor, zoals bij Bach, de
basso continuo als verzwegen lijkt - is, zoals gewoonlijk in het Hongaarse volkslied,
vierledig en vertoont ook Hongaarse, ritmische trekken. Terwijl de fuga's van Bachs
solowerken driestemmig zijn, dwingt Bartók de viool een vierstemmig fuga af en
put hij de mogelijkheden van het snaarinstrument letterlijk uit: het snerpende subject
is over verschillende zinsneden verdeeld, onderbroken door expressieve stilten, iets
dat in de aaneengesloten fugasubjecten van Bach nooit voorkomt. Na de harmonisch
rijk gestoffeerde Ciaconna en Fuga is de monodische Melodia van een
overweldigende, contemplatieve intensiteit. Vanuit de lage Bes spant ze haar
indrukwekkende boog, met telkens een stuk op een andere snaar, terwijl daartussen
door ook een zin in ‘harmonieken’ (flageolettonen) voorkomt. Ook de klankkleur
heeft hier belang: ze kan als een aanloop gelden tot de ‘Klangfarbe’-effecten van de
modernen. Nog andere klankverkenningen komt men op het spoor: b.v. een passus
con sordino met tremolo's en een spel van trillers, dat er ons aan herinnert hoe ook
Beethoven in zijn laatste sonates aan het experimenteren ging met deze schablone,
om er het maximum uit te halen. Nu eens roept de muziek de cymbalum op, dan
weer evoceren de rasse op- en neerdwarrelende loopjes de ‘wind door de blaren’ niet als een natuurbeschrijving maar
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als een transpositie in klank, van de natuur afgeluisterd (vgl. ook de wouden- en
bomendans in De houten prins). Bij Bartók is het louter zingen geworden - antipode
van het oergeweld van het primitieve stampen in Stravinsky's Le Sacre du Printemps
- de pure zang van Orpheus, van het Gregoriaanse gebed, van de schalmeierende
herder in de vallei. Na zo'n meditatie komt bij Bartók steeds een ‘Erwache’: de sonate
eindigt met een wervelend perpetuum mobile dat halverwege nog eens een volksdans
evoceert.

Algemene betekenis
Bartók is zijn weg voortgegaan ondanks de zoveel gemakkelijker oplossingen die
voor de hand lagen, ondanks de tegenspoed en de moeilijkheden die hij op zijn
levensweg ontmoette. Op een teleurstellende miskenning stuiten; bijna ieder werk
op onbegrip of zelfs vijandschap onthaald zien, ook onder de landgenoten; eenzaam
strijden en niet eens, zoals Schönberg, een kring leerlingen bezitten bij wie men heul
en kracht putten kan; letterlijk armoede kennen; ten slotte in ballingschap gaan leven
en in den vreemde begraven worden op kosten van een filantropische vereniging:
dit tragische lot heeft Bartók nooit tot toegevingen gedwongen en in zijn stijleigenheid
heeft hij zich de meest standvastige, de hardnekkigste onder de toondichters van zijn
tijd getoond ook nadat, in een laatste fase, zijn muziek een milder en serener accent
had aangenomen.
Hoe verantwoord ook de techniek en de architectuur van zijn muziek bij ons
overkomt, wij mogen nooit vergeten dat Bartók steeds een gevoelsmusicus gebleven
is. Dat gevoel uit zich in een waaier van uitdrukkingsvormen. Er is het duister
expressionisme van de schorre orkestepisoden in Blauwbaards Burcht, of van de
gillende trompetstoten in de kroeg van de Mandarijn, van de hallucinerende evocatie
van de woudsfeer in de tweede strofe van de Cantata Profana. Er is de huivering
om het mysterie van nacht en natuur in talloze stukken, niet in het minst in het adagio
van Muziek: enig van klank, een nieuwe sonore - Bartóks eigen en diepste - wereld.
Bartók schreeuwt het niet uit, is geen lyricus van de bekentenis, maar veeleer een
introspectief schouwer van de eenzaamheid. Zoals in het donkere lied Mein Bett ruft
(cyclus op. 16 naar Endre Ady). Er is ook nog de sarcastische Bartók van het
‘meccanico’ even vóór het slot van het vijfde kwartet, een draaiorgelmuziek die
schamper het leven aanklaagt, of van de schelle spotlach die plots het Intermezzo
van het Concerto doorbreekt en waarin Bartók tegelijk een bepaald soort muziek en
de smaak van een tijd heeft geparodieerd. Maar na die triviale uitval
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nemen de strijkers weer een Cantabile-thema op: en dat is dan weer de van weemoed
gebroken Bartók, die eveneens de schrijnende terugkeer van het thema schreef na
de cadans in het vioolconcert, of het ‘piangendo’14 van het altvioolconcert. Tenslotte
is Bartók ook de vertolker van echte vreugde, de harde, moderne levensvreugde, die
hij over de hele finale van de sonate voor twee piano's en slagwerk heeft uitgestrooid;
een vreugde aan volkse sappen gevoed, die in vele finales opklinkt, niet in het minst
in het Allegro assai van het Divertimento, een van Bartóks lichtste en meest
gevleugelde bladzijden: het is alsof Bartók met het boerenvolk van Hongarije
meedanst. Dààr voelde Bartók zich thuis: in de ongerepte natuur, niet alleen in
Hongarije maar overal waar mensen in zangen en dansen hun broederschap in wel
en wee uitdrukken.
Bartók heeft een dubbele fusie gerealiseerd: die van de Oosterse klankeigenheden
met de Westerse vormen en die van de volksmuziek en de kunstmuziek. Hij is een
van de zeldzamen die het zwaartepunt van de toonkunst haar het Oosten hielpen
verleggen; een van de zeldzamen ook die tellen in het geheel van de twintigste eeuwse
muziek met een werk dat tegelijk putte uit het diepste, persoonlijke gemoedsleven
én het meest volksechte erfgoed. Daarop zinspeelde de tekst van de Cantata Profana,
een van 's toondichters lievelingswerken: ‘hun monden dronken niet langer uit glazen
bekers maar aan frisse bergbronnen’.

14

Aanduiding die mogelijk aan de uitgever is toe te schrijven.
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Succes en ontnuchtering van de nieuwe Spaanse film
Lidwien van den Hout
Ger Groot
Toen in 1977 Carlos Saura's film Cría Cuervos... in Nederland werd uitgebracht,
overtrof het succes ieders verwachting. Andere films uit Spanje volgden, soms
meer, soms minder succesvol. De Spaanse film, die tot dan toe slechts af en toe
in filmhuizen te zien was geweest, leek zijn weg naar de Nederlandse (en niet
alleen Nederlandse) bioscopen gevonden te hebben. Toch heeft de Spaanse
cinema, die als een nieuw geluid werd binnengehaald, te kampen met niet
onaanzienlijke problemen. Ze heeft meer vrijheid dan ooit in de afgelopen veertig
jaar, maar heeft ze ook een toekomst?

Film in Sparge
Met de dood van Franco in 1975 is de Spaanse filmindustrie, zowel in economisch
als in cultureel opzicht, in een grote crisis geraakt. De in 1977 afgekondigde grotere
vrijheid om buitenlandse films in te voeren én de opheffing van de filmcensuur in
datzelfde jaar hebben tot gevolg gehad dat een groter aantal buitenlandse films een
Spaans publiek konden bereiken. De Spaanse film zelf kon daar onmogelijk mee
concurreren. Daar komt nog bij dat Spanje geen land is van grote cinematografische
belangstelling. Volgens een in 1978 door het Ministerie van Cultuur gepubliceerd
rapport gaat slechts 33,8% van de Spanjaarden vaker dan eenmaal per maand naar
de bioscoop, terwijl meer dan de helft van de bevolking nooit een film ziet. Toch is
er inmiddels een jonge generatie cineasten actief geworden, die de mogelijkheden
hebben aangegrepen van de nieuwe, vrijere situatie die na de dood van Franco is
ontstaan. Een aantal van hun films is ook in Nederland uitgebracht, waaronder El
espiritu de la colmena van Victor Erice, A un dios desconocido van Jaime Chàvarri,
Nunca es tarde van Jaime de Armiñan, Pascual Duarte van Ricardo Franco en La
ciutat cremada van Antoni Ribas.
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Censuur
Tijdens de Tweede Republiek in Spanje (1931-36) stond de Spaanse filmindustrie
in volle bloei. Met de omverwerping van het republikeinse bewind en de
machtsovername door de nationalisten onder leiding van Franco (1939) werden de
mogelijkheden, die tot grote ontwikkeling van de film hadden kunnen leiden,
afgesneden, vooral door de ijzeren controle die door de overwinnaars onmiddellijk
over de filmindustrie werd ingesteld.
De eerste maatregelen dateren uit de jaren veertig. Ze hadden tot doel de nationale
filmproduktie financieel te steunen, maar uiteraard konden alleen regiem-gezinde
filmers van deze bescherming genieten. De in 1952 ingestelde classificatieraad, die
o.a. de subsidiëring van de films onder zijn hoede had, werd in 1964 opgeheven en
vanaf dat moment krijgt iedere film automatisch subsidie. Wél was die subsidie
gekoppeld aan de distributiewaarde van de film, en dat had tot gevolg dat alleen de
grote publieksfilms een kans kregen.
Naast deze subsidiëringscommissie, die ook zorg droeg voor de distributie,
functioneerde er ook een uitgebreid apparaat van censuur: de Junta Superior de
Censura Cinematográfica, die in 1937 was opgericht. Deze zou ruim vijfentwintig
jaar onveranderd werkzaam blijven, hoewel de eerste specifieke normen van censuur
pas in 1963 werden opgesteld. De Junta bestond uit twee commissies: één voor
scenariocensuur en één voor filmcensuur. De commissie voor scenario-censuur
bepaalde of een film al dan niet gemaakt mocht worden. Daartoe moest een volledig
uitgewerkt scenario worden ingeleverd, dat dan eerst door een lectuurcommissie
werd gelezen. De commissie voor filmcensuur bepaalde of een film al dan niet in de
bioscopen vertoond mocht worden en besliste ook over eventuele subsidiëring.
In 1971 werd de scenario-censuur afgeschaft. Maar uit angst voor de filmcensuur,
die wél bleef voortbestaan, bleven de producenten, die niet het risico wilden lopen
films te produceren die vervolgens toch verboden zouden worden, een vorm van
zelfcensuur toepassen. Voorlopig, dat wil zeggen, tot 1977 veranderde er wat dit
betreft nog niets.

Voorspel: Salamanca, Barcelona, Madrid1
1953 is een belangrijk jaar voor de Spaanse film. Dan keert zich een groep jonge
filmers actief tegen de cinema zoals die op dat moment in Spanje

1

Bij het opstellen van dit overzicht is o.a. gebruik gemaakt van het overzichtsartikel van W.
Ooms: De nieuwe Spaanse film, in Media, film en beeldcommunicatie, nr 112, mei 1978,
pag 2-32.
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bestaat, en brengt via de filmkritiek (een weg die de Franse Nouvelle Vague enige
jaren later ook zal gaan) een ideaal naar voren van een nieuwe film, een Nuevo Cine.
Juan Antonio Bardem en Luis García Berlanga zijn er de belangrijkste woordvoerders
van en hun ideeën worden overgenomen door de Cine Club Universitario van
Salamanca, die kort daarvóór door Basilio Martin Patino was opgericht. Wat zij
wilden was een betere, realistischer film, naar het model van het Italiaanse
Neorealisme; een authentieke Spaanse film die de situatie weergaf zoals die in
werkelijkheid in Spanje was. Het realisme moest het uitgangspunt worden van de
film en van de kunst in het algemeen.
Al in 1951 hadden Bardem en Berlanga samen een film gemaakt waarin de invloed
van het Italiaanse Neorealisme duidelijk weerspiegeld wordt (Esa pareja feliz, Dat
gelukkige stel) en hetzelfde gold van Bienvenido Mr. Marshall (Welkom Mr. Marshall,
1953) van Berlanga. Muerte de un ciclista (Dood van een wielrijder, 1955) en Calle
Mayor (Hoofdstraat, 1956), beide van Bardem, waren sterk sociaal geëngageerd en
gaven een indringend beeld van de bestaande armoede en het egoïsme van de
bezittende klasse in Spanje.
In mei 1955 werd er door de Cine Club Universitario een serie filmgesprekken
georganiseerd (de Primera Conversaciones Cinematográficas), die, ondanks de nogal
ondoelmatige en naïeve ideologie die eruit spreekt, grotendeels de vorm bepaald
hebben van de Nuevo Cine in de jaren zestig. De jonge cineasten van de Nuevo Cine
splitsen zich in drie groepen: de School van Madrid, de School van Barcelona en de
16mm-filmers. Bij deze laatsten waren scenarist, regisseur en producent vaak in één
persoon verenigd en door de relatief lage kosten onder een beperkt aantal vrienden
en medewerkers te verdelen kon men de censuur omzeilen.
De School van Barcelona ontstond in 1966 en verenigde acht filmers in zich, die
vanuit een gemeenschappelijke benadering van de werkelijkheid zeer persoonlijke
films maakten. Belangrijk was hun, nooit helemaal geslaagde, poging een
onafhankelijk distributie- en produktiesysteem te realiseren, waarmee men aan de
staatscontrole zou kunnen ontkomen. In de School van Barcelona vinden we o.a.
Gonzalo Suárez, Jacinto Esteva Grewe, Joaquín Jordá en Jorge Grau terug. Jaime
Camino, hoewel ook een belangrijke Catalaanse filmer, maakte er echter geen deel
van uit.
De School van Madrid bestond uit afgestudeerden van de Madrileense filmschool.
Deze vormden een hechte groep cineasten, scenaristen en recensenten, die elkaar
assisteerden bij de realisatie van hun films en zich groepeerden rond het filmblad
Nuestro Cine (Onze Film). Tot de School
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van Madrid behoorden onder meer Mario Camus, Antonio Ecaiza, Basilio Martín
Patino, Miguel Picazo en Carlos Saura.

De jaren zeventig
Aan het einde van de jaren zestig was de Spaanse film doorgedrongen tot de
internationale filmfestivals en had daar zelfs enkele internationale prijzen weten te
behalen. Maar van een echte internationale of nationale doorbraak was toch nog geen
sprake. Hun films bleven afwezig op het (Spaanse) filmdoek. De oorzaak daarvan
ligt voor een groot deel in het gebrek aan geïnteresseerde producenten, waarvan de
meerderheid in de meer rendabele commerciële sector werkzaam was. In de loop
van de jaren zestig kwam er echter een nieuw soort producent naar voren, waarvan
Elias Querejeta de belangrijkste exponent is. Een producent die zich wijdt aan de
opbouw van een kwaliteits-filmindustrie, met een laag budget en met gebruikmaking
van subsidiëring door de staat. Hij produceerde o.a. films van Saura, Erice en Chávarri.
Het waren vooral deze namen die in de loop van de jaren zeventig bij het
Nederlandse publiek bekendheid kregen. Wij zullen, aan de hand van een aantal van
hun films en van die van anderen, proberen een beeld te schetsen van de situatie van
de huidige Spaanse film, en zien of zich daaruit lijnen naar de toekomst laten afleiden.

Carlos Saura
Het was Carlos Saura die in 1976 met zijn film Cría Cuervos... (1975) in Nederland
de doorbraak van de Spaanse film teweeg bracht. Saura had toen al negen lange
speelfilms op zijn naam staan, die voor eert deel betrekking hadden op de gefrustreerde
man-vrouw relatie in de traditionele Spaanse maatschappij, en deels te maken hadden
met de Spaanse maatschappij in haar geheel en de erfenis van de burgeroorlog in het
bijzonder.
Vooral Ana y los lobos (1972) is in dat opzicht interessant, mede omdat Saura daar
in zijn tot nu toe laatste film Mama cumple 100 an os weer op teruggrijpt. Ana y
los lobos vertelt het verhaal van een Amerikaanse gouvernante die in het landhuis
van een Spaans-burgerlijke familie intrekt om de zorg voor de kinderen op zich te
nemen. De drie broers die het huis bewonen proberen haar in hun macht te krijgen,
elk op zijn eigen manier:
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José door militaristisch vertoon, Juan door middel van anonyme erotische brieven
en Fernando met zijn mystieke gelovigheid. Het is echter hun verlamde, aan bed en
draagstoel gekluisterde moeder die de werkelijke macht uitoefent. Zij is de biechtstoel
en raadgeefster van alle drie; en zij is het ook die suggereert dat Ana zal moeten
verdwijnen als deze alle drie de broers (leger, kerk en sexuele achterlijkheid) heeft
ontmaskerd en weerstaan.
Mama cumple 100 an os (1979) speelt een aantal jaren later, als Ana ter
gelegenheid van de honderdste verjaardag van moeder nogmaals het landhuis bezoekt.
José, de militair, is inmiddels overleden. Dat Fernando zijn mystiek heeft ingeruild
voor de aspiratie om ooit met een deltavlieger de lucht in te gaan is slechts een
nuanceverschil. Ook Juan is nog precies dezelfde gebleven, maar omdat zijn
berekenende, frigide vrouw Luchy hem niet meer kon bevredigen, heeft hij zijn heil
elders gezocht.
Ook hij komt echter terug om moeders verjaardag te vieren. Een verjaardag die
tegelijk moeders liquidatie moet worden, want Luchy wil het landhuis verkopen aan
een projectontwikkelaar om het familiekapitaal te redden, en daar wil moeder niets
van weten. Luchy betrekt Juan en Fernando in haar plan, dat de alleswetende moeder
slechts met Ana's hulp kan verijdelen. Een film met een afloop die radicaal verschilt
van die van Ana y los lobos: moeder (het eeuwige Spanje) wijst het kapitaal van
Luchy, de burgerlijke dubbele moraal van Juan en de religieuze waanzin van Fernando
af en kan en wil zich slechts handhaven met de hulp van de buitenstaander Ana, haar
echtgenoot Antonio (die, volgens Saura, de burgeroorlog niet heeft meegemaakt2) en
Juan's vrijgevochten dochter Natalia, de generatie van de sexuele bevrijding.
Daarmee heeft Saura de breuk met het verleden geproclameerd en de opening naar
een nieuwe toekomst gemaakt, die bevrijd is van de frustraties van de burgeroorlog.
‘Na de dood van Franco was die etappe uit mijn leven afgesloten, op alle niveaus.
De Spaanse burgeroorlog, die evenveel in mijn geest als in mijn films speelde, heeft
opgehouden me te interesseren’, zei Saura al naar aanleiding van zijn film Elisa vida
mía uit 19773. Evenals in zekere zin in Cría cuervos... wendde hij zich daarin tot een
veel persoonlijker, existentiëler thematiek: de vader-dochter, man-

2) Interview in Le Monde, 10 nov. 1979, pag 29
3 In Ecran, nr 60, geciteerd bij: W. Ooms, pag 26
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vrouw verhouding stond in Elisa vida mía centraal, maar op een andere, veel minder
moraliserende wijze dan in de eerdere films over hetzelfde thema. Crí cuervos hield
zich vooral bezig met het thema van de dood en het kinderlijke. Beide films hebben
daardoor een zekere magische, getourmenteerde lading gekregen, die in Cría cuervos...
nog kon leiden tot een prachtige, spanningsvolle film, niet in het minst dankzij het
optreden van Ana Torrent, het kleine meisje dat de hele film (en de publiciteit
daaromheen) beheerste. Maar Elisa vida mía moest het zonder een dergelijk
tegenwicht stellen en schoot, ondanks enkele zeer fraaie scènes als geheel dan ook
door in de overladen dramatiek van een nog onvoldoende bemeesterde subjectiviteit.
Intussen lijkt Saura zich wel weer enigszins van dit verregaande navelstaren te
hebben losgemaakt. Het perspectief is maatschappelijker geworden. En dat lijkt in
Mama cumple 100 an os een nogal optimistisch perspectief. ‘De datum van Franco's
dood is erg belangrijk voor mij geweest’, zegt Saura naar aanleiding van deze film.
‘De morele druk was weggevallen, ik was vrij zoals heel Spanje en ik wilde eens
iets anders doen.’4 Daarom is Mama cumple 100 an os een komedie geworden, de
eerste in Saura's oeuvre, en kon de film eindigen met een open toekomst: na de dood
van Franco en het buiten spel zetten van de traditionele machten is het woord aan
een jonge, bevrijde generatie.

Víctor Erice
In het voetspoor van Cría Cuervos... werd in Nederland, vijf jaar na dato, ook Víctor
Erice's Espíritu de la colmena uitgebracht. Het is een prachtige film, vooral door de
weergaloze fotografie van Luis Cuadrado, het kalme, enigszins lyrische vertelritme
en (ook hier) het optreden van Ana Torrent. El espíritu de la colmena (De geest van
de bijenkorf) is, evenals Cría cuervos... een film die de wereld beziet door de ogen
van een kind. Het dorp waarin de film zich afspeelt en waar de kleine Ana woont, is
een afgesloten wereld (zoals heel Spanje zich sinds de Burgeroorlog gehuld heeft in
een isolement dat nu voorzichtig wordt doorbroken). De relaties met de buitenwereld
zijn uiterst miniem: elke dag komt er een trein langs en we zien hoe de vader van
Ana af en toe per radio berichten uit de rest van de wereld hoopt te vernemen. Een
wereld waarin op dat moment de

4

Le Monde, t.a.p.
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Tweede Wereldoorlog wordt uitgevochten, maar zelfs daarvan dringt nauwelijks iets
tot het dorp door. Alleen de ene deserteur die zich in de omgeving schuilhoudt en
door Ana stiekum van voedsel en kleren wordt voorzien. Met de gewelddadige dood
van de deserteur stort haar hele wereld in: zij ziet haar vader voor de moordenaar
aan en probeert van huis weg te lopen.
Maar El espíritu de la colmena is naast het verhaal van Ana's zorg voor haar
vluchteling ook het verhaal van de lethargie van de generatie die de burgeroorlog
aan den lijve heeft ondervonden. In de werkkamer van Ana's vader staat een foto
waarop hij o.a. samen met García Lorca staat afgebeeld. Haar moeder schrijft
eindeloze brieven naar een verloren geliefde uit gelukkiger tijden, die ergens in
Frankrijk zit. Het zijn afgeknotte levens, die zich in het isolement van het dorpje
hebben teruggetrokken omdat ook hun wereld mét de burgeroorlog definitief ontregeld
is geraakt. De verwijzingen daarnaar zijn echter in de film uiterst summier; het
verleden is volop aanwezig maar komt niet ter sprake en wordt nergens expliciet. El
espíritu de la colmena laat zo een Spanje zien dat zich van alles afzijdig houdt en
zijn toevlucht zoekt in een stilte die de herinnering zoveel mogelijk toedekt.

Documentaires: Patino, Camino
Het was Basilio Martín Patino die in Salamanca de Cine Club Universitario oprichtte
en in 1955 de reeds genoemde filmgesprekken organiseerde. Het meest recente werk
van Patino is een drieluik over het Franco-regime. Het eerste deel is de film Canciones
para después de una guerra (Liederen voor na een oorlog, 1971). Deze film is
opgebouwd uit interviews met mensen op straat, actualiteiten, filmfragmenten op
basis van een geluidsband, bestaande uit populaire liedjes waarin de steeds
veranderende situatie door de jaren heen wordt weergegeven, dit alles zonder
begeleidend commentaar. De film had in Spanje veel succes.
Het tweede deel van het drieluik, Queridísimos Verdugos (Allerliefste beulen,
1973) werd klandestien gemaakt en kon pas in 1976 in Spanje worden uitgebracht.
De film vormt een document - eerder dan een documentaire - van de meest zonderlinge
gevallen van doodstraf die zich de laatste decennia in Spanje hebben voorgedaan.
Tegelijkertijd maakt de toeschouwer kennis met drie mensen die door hun beroep,
dat van beul, ten nauwste bij de doodstraf zijn betrokken, en die in de film vertellen
wie
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ze zijn, wat hen bezighoudt en waarom ze hun beroep gekozen hebben. De dialoog
van deze drie ‘gerechtsdienaren’ (zoals ze zichzelf noemen) wordt afgewisseld met
de commentaren van een ambtenaar, een professor, een psychiater en een advocaat.
Dit alles aangevuld met sensationele krantekoppen, foto's, tekeningen enz., die alle
betrekking hebben op de meest gruwelijke wreedheden.
Het laatste deel van het drieluik, Caudillo (De generaal, 1977), werd eveneens
klandestien gemaakt en is opgebouwd uit twee delen: één over de machtsovername
door Franco en één over het totalitaire Franco-bewind zelf.
In de zomer van 1979 zond de VPRO-televisie de bijna vier uur durende
documentaire La vieja memoria (De oude herinnering) van Jaime Camino uit. De
film roept een fascinerend beeld op van het verloop van de Spaanse burgeroorlog in
Catalonië. Talrijke ooggetuigen, afkomstig uit de diverse strijdende partijen, komen
aan het woord en authentieke filmbeelden roepen de ‘oude herinnering’ nog levendiger
op. In een buitengewoon vernuftige montage worden de monologen van de
ondervraagde personen tegenover elkaar gezet; men beleeft het verhaal zo vanuit
zeer verschillende gezichtshoeken tegelijk mee, en daardoor ontstaat een indringend
totaalbeeld van de gebeurtenissen. Het ene verhaal weerlegt of bevestigt het andere,
soms zelfs schijnt men elkaar in de rede te vallen (vooral de militant-communistische
La Passionaria is daar zeer fel in).
Toch is dat allemaal maar filmisch ‘bedrog’, want in werkelijkheid vonden alle
gesprekken afzonderlijk plaats. Het is de montage die deze ‘werkelijkheid’ aan de
film toevoegt. Daardoor blijft het belang ervan niet alleen beperkt tot zijn inhoud:
het aan de orde stellen van gebeurtenissen die zolang slechts in de officiële,
franquistische versie het publiek mochten bereiken (alleen dàt is overigens al
belangrijk genoeg), maar is er ook een goed voorbeeld van geworden wat er met de
vrij eenvoudige middelen van een documentaire te bereiken is.
Tevens mag de film een overwinning heten voor de Catalaanse identiteit, door het
Franco-bewind altijd fel bestreden. Was Catalonië in de burgeroorlog immers niet
één van de meest felle tegenstanders van deze nieuwe orde? Dat Catalonië langzaam
haar eigen cultuur weer openlijk begint te beleven, mag ook blijken uit de speelfilm
La ciutat cremada (De verbrande stad) van Antoni Ribas, de eerste film sinds Franco
die Catalaans gesproken is. Is het toeval dat hij handelt over één van de belangrijke
momenten in de moderne Catalaanse geschiedenis, de ‘tragische week’ in Barcelona,
de anarchistische opstand tegen de macht van de bourgeoisie aan het begin van deze
eeuw?
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De komedie: Armiñán, Colomo
De komedie is als filmisch genre in Spanje nooit goed van de grond gekomen. Een
van de oorzaken daarvan ligt in de afwezigheid van een sterke productionele
infrastructuur (circuits voor productie, distributie en vertoning). De Spaanse
producenten hebben zich nooit tot de komedie aangetrokken gevoeld, ook Elías
Querejeta niet, ongetwijfeld Spanje's meest vooraanstaande producent van dit moment.
Verder mist Spanje een adekwate technisch-artistieke structuur: regisseurs, acteurs
en technici van een redelijk niveau die garant kunnen staan voor een redelijk aantal
produkties. In de jaren zeventig heeft vooral Jaime de Armin àn zich met dit genre
bezig gehouden (zijn Nunca es tarde, Het is nooit te laat, is ook in Nederland te zien
geweest) maar helemaal geslaagd zijn ook zijn pogingen niet te noemen.
Inhoudelijk is het vooral het gebrek aan verbondenheid met de realiteit die tot het
mislukken van de Spaanse komedie heeft bijgedragen. Nu behoeft het zwaartepunt
van een komedie natuurlijk niet te liggen in een zo getrouw mogelijke weergave van
de realiteit, maar een kritisch element is daarin toch wel onmisbaar. In dit opzicht
heeft men in Spanje de kans gemist de komedie te gebruiken als instrument voor een
kritische analyse van de Spaanse werkelijkheid, die, juist dankzij de gemakkelijke
toegankelijkheid en vermakelijkheid van het genre, des te effectiever had kunnen
zijn. Op dit moment staat de Spaanse komedie voor de keuze te vervallen tot een
pornografisch genre, of toch nog de uitdaging aan te nemen Spanje van een gezonde
zelfspot te voorzien.
Van deze laatste keuze vormt de film Tigres de papel (Papieren tijgers) van
Fernando Colomo een goed voorbeeld. De film, die zich afspeelt in een herkenbaar
milieu en de waarschijnlijkheid niet uit het oog verliest, werd juist daardoor door het
filmpubliek enthousiast begroet, ondanks de vele gebreken die hij desondanks
vertoont.
In Tigres de papel maken we kennis met Carmen en Juan, die een aantal jaren
getrouwd zijn geweest, maar nu gescheiden leven. Ondanks hun scheiding
onderhouden ze echter nog steeds een relatie, zij het wel een zeer ‘moderne’. Wanneer
Carmen haar vriend Albert daarin introduceert, komen de moeilijkheden pas goed
op gang. Alberto is veel naïever dan de andere twee en hij verbaast zich dan ook
over hun manier van ‘samen’leven. Hij voelt zich lichamelijk tot Carmen
aangetrokken, maar geestelijk vooral tot Juan, vooral vanwege diens politieke
bewustzijn en culturele achtergrond. Tenslotte onderwerpt hij zich zelfs geheel aan
zijn ‘rivaal’. Tigres de papel speelt zich na de dood van Franco af, tijdens de periode
dat
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de eerste verkiezingen gehouden werden. De film geeft een heel goed beeld van de
onwennigheid van de nieuwe situatie: mensen die voor de eerste keer in hun leven
over politiek praten, die discussiëren over de PC en de PSOE, zoals ze nog niet zo
lang daarvóór spraken over sportclubs als Real en Atlético Madrid, die naar politieke
bijeenkomsten gaan en pamfletten aanplakken, en alles wat er nog meer bij democratie
hoort. Met de verkiezingen als decor schildert Colomo in zijn komedie het beeld van
mensen die proberen zich te integreren in een existentieel ‘progressief’ schema,
vanuit een wezenlijk traditionele levenswijze. De overgang is echter te groot om
geheel vlekkeloos te verlopen.

Jaime Chávarri
Eén van de meest verrassende Spaanse films van de afgelopen jaren was A un dios
desconocido (Aan een onbekende god, 1977) van Jaime Chavarri. Chavarri was
oorspronkelijk decorbouwer (o.a. bij Erica) en ook hij is afkomstig uit de ‘stal’ van
Elias Querejeta.
A un dios desconocido begint in 1936, in Granada, in het huis waar op dat moment
de dichter Federico García Lorca verblijft. We zijn getuige van de homofiele
verhouding tussen het tuinknechtje José en de in hetzelfde huis wonende Pedro, en
van de moord op Garcia Lorca bij het uitbreken van de burgeroorlog. Veertig jaar
later keert José, die nu in Madrid als illusionist optreedt, naar Granada terug om
herinneringen aan zijn jong gestorven vriend op te halen. Verder bestaat de film uit
een groot aantal scènes uit het dagelijks leven van José: gesprekken met zijn huidige
vriend, zijn zuster en zijn buurbrouw, die hem een huwelijksaanzoek doet. Gaandeweg
overwint hij zijn fixatie op het verleden en op een gegeven moment ruimt hij zelfs
de oude brieven en gedichten van Pedro op. Maar nog steeds draait hij elke nacht
vóór het inslapen een stuk van Lorca's op de band ingesproken gedicht Poeta en
Nueva York.
Het lijkt haast een wonder dat er in een sexueel nog weinig verlicht land als Spanje
al binnen twee jaar na Franco's dood een openhartige film over homosexualiteit
gemaakt kon worden, die daarna ook nog op het filmfestival van San Sebastian
bekroond werd. In vrijmoedigheid doet A un dios desconocido soms denken aan
sommige films van Fassbinder. Toch is het niet alleen het thema van de sexuele
verlichting die deze film zo interessant maakt. Want door het thema van de
homosexualiteit heen (één van de scherpste tegenstellingen tot de ideologie van het
fascisme en als
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zodanig daardoor altijd ten felste bestreden) lijkt Chávarri een poging te ondernemen
met het Franco-tijdperk definitief af te rekenen. De film markeert het begin en het
einde van dat bewind: juli 1936, het begin van de burgeroorlog, en de periode na
1975, waarin men de draad weer tracht op te pakken die in 1936 was afgesneden. A
un dios desconocido is het verhaal van een speurtocht naar het verleden dat ontkend
werd, en nu weer in ere wordt hersteld. Het is de vraag naar de eigen afkomst en
identiteit, waardoor ook José wordt gedreven. Hij haalt veel vergeten zaken naar
boven (is Lorca de ‘onbekende God’?), maar, en dat is het meest radicale en
verrassende in deze film, hij weigert zich daardoor te laten fixeren. José legt zich
niet neer bij het systematisch vergeten van het verleden, maar laat zich er evenmin
op vastleggen. De enige herinnering die hij tenslotte bewaart is het werkelijk
blijvende: de poëzie van Garcia Lorca.

‘Desencanto’
De Spaanse film heeft meer vrijheid dan ooit, zeiden we aan het begin van dit artikel.
Meer vrijheid, dank zij het wegvallen van allerlei censuur- en controle-instanties.
Maar betekent dat ook dat hij meer mogelijkheden heeft? Allereerst zijn er de reeds
genoemde economische problemen: de Spaanse markt wordt overspoeld door
buitenlandse films die vroeger niet werden toegelaten en nu moeten worden
‘ingehaald’. Op zich een verheugende zaak, maar het dringt de Spaanse film zelf wel
naar de achtergrond.
Vervolgens is er de terugslag van de sexuele ‘bevrijding’: ook hier een hongerige
inhaligheid die ongetwijfeld op den duur wel zal verdwijnen, maar vooralsnog,
bijvoorbeeld voor de komedie, een niet geringe bedreiging vormt voor de kwaliteit.
Het belangrijkste probleem ligt echter in de sfeer van ontnuchtering, die inmiddels
niet alleen in de film, maar in vrijwel heel het Spaanse leven is ingetreden. De
hooggespannen verwachtingen zijn na Franco's dood niet in vervulling gegaan,
althans niet zo snel als men wel gehoopt had. Dat geldt voor de politiek, de economie,
maar vooral in het culturele leven is het woord desencanto op ieders lippen.
Zo bevindt ook de Spaanse film zich momenteel al in een vacuum, zoekend naar
een nieuwe identiteit, die vooralsnog niet in zicht is. Het verzet tegen het franquisme,
dat voorheen het belangrijkste thema vormde, ook al moest dat ingenieus met zeer
veel symboliek worden toegedekt (een symboliek die soms, zoals af en toe bij Saura,
de oorspron-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

1052
kelijke intentie geheel dreigde te overwoekeren), is sinds Franco's dood en het begin
van de democratie uiteraard veel minder acuut geworden. Wat niet wil zeggen dat
het geheel van het toneel is verdwenen, maar het heeft nu vooral de vorm aangenomen
van een zoeken naar de waarheid van het verleden, naar het ophalen van de
herinnering, zoals in de documentaires van Camino en Patino.
Spanje staat aldus voor de taak haar verleden te verwerken en een toekomst te
ontwerpen. Het is, met het oog daarop, dan ook niet verwonderlijk dat Saura zijn
laatste film Mama cumple 100 an os een film van dégagement5 noemde; een
loskomen van het franquistisch tijdperk dat bij Saura wel een zeker optimisme in
zich draagt maar nog oningevuld blijft. Dat zoeken van een toekomst krijgt misschien
nog het best gestalte in Chávarri's A un dios desconocido. Het is een film die de eerste
opgetogenheid al achter zich schijnt te hebben; het is een heldere afrekening met het
verleden, in alle nuchterheid die een werkelijke bevrijding kenmerkt. De behandeling
van het thema van de homosexualiteit legt van een dergelijke bevrijding
indrukwekkend getuigenis af.
Dat Chávarri daarmee vooruitloopt op de algemene tendens, is wel duidelijk. Want
in brede kring heerst nog de vermoeide teleurstelling van niet ingeloste verwachtingen.
De toekomst van de Spaanse film zal ervan afhangen of men deze impasse, die de
situatie van de cinema zelf verre overstijgt, zal kunnen doorbreken. En het is slechts
in samenhang met een nieuw elan in het gehele culturele bereik dat de Spaanse film
een nieuwe vorm lijkt te kunnen ontwikkelen.

5

Ibid.
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Forum
Trotski's erfenis
Leo Trotski, ongetwijfeld een der grootste van Lenins medewerkers, een dergenen,
die vooral door de organisatie van het Rode Leger, belangrijk bijdroegen tot het
slagen van de revolutie van 1917, steeds de grote rivaal en later de aartsvijand van
Stalin, raakte na zijn verbanning uit Rusland aan het zwerven om uiteindelijk in
Mexico te belanden, waar de agenten van Stalin hem wisten te vinden en hem tenslotte
vermoordden.
Toen hij in 1929 Rusland verliet gaf Stalin hem toestemming om zijn archieven
mee te nemen; de halve barbaar uit Georgië verwachtte geen moeilijkheden uit een
hoop papier! Hij kreeg echter al gauw spijt van zijn inschikkelijkheid. Uit die
archieven van Trotski kon gemakkelijk een boekje - om niet te zeggen een lijvig
boekdeel - worden opengedaan over het schrikbewind van de Russische dictator.
Stalin stuurde dus al spoedig zijn GPU-agenten niet alleen achter Trotski aan maar
ook achter diens archieven. Meermalen gingen door brand, door diefstal of door
‘onverklaarbare oorzaken’ gedeelten ervan verloren. Een enorme hoeveelheid
documenten echter, rond 17.500 stuks, bleef behouden en belandde na Trotski's dood
in de bibliotheek van de Harvard Universiteit. Krachtens een uitdrukkelijke bepaling
in Trotski's testament bleven zij echter veertig jaar lang ontoegankelijk. De enige
die er tot dusverre even in heeft mogen neuzen is Isaak Deutscher, Trotski's beste
biograaf, die er samen met zijn vrouw zegge en schrijve één week in rommelde toen
er nog niets in was geordend.
Trotski's testament dateerde van 1940; de veertig jaren van uitsluiting zijn dus nu
voorbij. Zijn archieven, een schatkamer van materiaal over de geschiedenis van het
wereldcommunisme - Trotski stond aan het hoofd van de communistische
Internationale - gaan open.
Van de Russische historici hoeft men daar geen belangstelling voor te verwachten.
Zij hebben geen boodschap aan die documenten; voor hen maakt het Politbureau van
de partij uit wat historische waarheid is en wat niet. Maar ook onder de historici van
het Westen zijn er die twijfelen aan de waarde van het nu vrij komende materiaal.
Trotski heeft tijdens zijn leven al zo veel geschreven - in ballingschap leefde hij van
zijn pen - dat men nauwelijks meer nieuwe gezichtspunten verwacht uit de
documenten, die hij, al schrijvende, maar al te goed kende. Dit is evenwel niet de
opvatting van het Instituut, dat zich speciaal met de studie van Leo Trotski bezig
houdt en dat gevestigd is in Parijs. De directeur van dit Instituut, Pierre Broué, heeft
in Harvard reeds poolshoogte genomen en maakt zich gereed om met een staf van
zes mensen geruime tijd in Harvard te parkeren om wat deze archieven aan kostbaars
bevatten vast te leggen en eventueel openbaar te maken.
Broué verwacht daar heel wat van.
Trotski had namelijk een uitgebreid net van correspondenten over heel Europa
verspreid én eveneens in Rusland zelf, van waar hun inlichtingen hem langs
clandestiene wegen bereikten. Hijzelf droeg er zorg voor, dat die correspondentie
niet uitdroogde. Hij schreef terug met vragen en aanmoedigingen. Soms had hij vier
of vijf secretarissen in dienst, die zijn dictaten in evenzoveel verschillende talen
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opnamen, uittikten en verzonden. Zijn eigen brieven bevatten vaak enkele duizenden
woorden per dag. Daarnaast stond zijn zeer in-

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

1054
tense contact met zijn zoon, Leo Sedov, die vanuit zijn schuiladres in Europa de
contacten onderhield met de correspondenten in Rusland zelf. Zonder twijfel zijn
dat belangrijke contacten geweest. Men heeft vanuit Rusland wel eens gesuggereerd,
dat Trotski achter de moord op Kirov, een der blinde volgelingen van Stalin, zou
hebben gezeten; een moord, die op 1 december 1934 plaats vond en die de aanleiding
vormde voor de beruchte zuiveringsprocessen in de jaren daarna. Die moord op Kirov
zou het begin hebben moeten vormen van een grootscheepse actie tegen Stalin. Een
actie, waaraan lieden als Zinoviev, Kamenev en zoveel andere prominenten uit de
dagen van de grote revolutie, zouden hebben deelgenomen. De bewijzen daarvoor
zouden in de correspondentie van Trotski te vinden zijn. Waarschijnlijk echter valt
dat nog moeilijk na te gaan. Trotski hield er namelijk voortdurend rekening mee, dat
zijn archieven door diefstal in handen konden vallen van Stalin; dat zijn informanten
daardoor dus in ernstige moeilijkheden konden raken, zo niet hun leven verspelen.
Daarom zijn van talrijke documenten in zijn archieven de handtekeningen afgeknipt.
Evenals de adresseringen in de afschriften van Trotski's eigen brieven. Naar het
schijnt echter laat zich uit de documenten hoegenaamd géén bewijs vinden, dat
Trotski achter een openlijk verzet tegen Stalin stond; hij stond er namelijk niet achter.
Hij stelde de eenheid van de communistische beweging hoger dan de wenselijkheid
om deze beweging van Stalin te verlossen.
Niet alleen voor de geschiedenis van Rusland in de jaren van de Stalinistische
zuiveringsprocessen lijken de archieven van Trotski belangrijk, zij kunnen
waarschijnlijk ook een heel nieuw licht werpen op de geschiedenis van het
communisme in Duitsland in de jaren die aan de machtsovername door Hitler
voorafgingen. Veel van Trotski's correspondenten immers zaten in Duitsland en
konden daar op de voet de
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ontwikkelingen volgen. Trotski moet een enorm vertrouwen hebben gehad in de
Duitse kameraden. Wat hij van hen verwachtte is nog niet duidelijk maar vast staat
wel, dat de machtsovername van Hitler voor hem een verpletterende schok betekende.
Alles wat hij in Duitsland had opgebouwd stortte ineen. Binnen enkele dagen werd
hij grijs. Het lijkt niet onmogelijk, dat uit die periode van vóór Hitler veel verloren
is gegaan, omdat de archieven van Sedov, die zich vanaf 1933 in Frankrijk schuil
hield, na diens dood op raadselachtige wijze zijn verdwenen en nooit meer
teruggevonden. Maar op het Trotski-Instituut in Parijs blijft men optimistisch in de
verwachting van wat in Harvard nog te voorschijn komt. Het wordt nu menens met
de Trotski-studie.
H.

Brecht en religie
‘Es geziemt dem Manne
zu rauchen
und zu kämpfen mit der Metaphysik’.
B. Brecht aan C. Zuckmayer
De atheïst Brecht heeft zijn oeuvre en zijn leven in dienst van zijn geloof gesteld.
Weliswaar niet het gebruikelijke geloof, niet het nominaal-christelijke; er zijn echter
voldoende goede gronden om te stellen dat zijn werk één discussie is met religie,
zowel rechts als averechts. Brechts denken is gebaseerd op hoop, op medelijden met
de mens, op verbetering van de mensheid. Het gaat hem echter niet om
eschatologische existentie. En de analyse die H. Pabst heeft gebracht, Brecht und
die Religion1, tracht dan ook niet uit te maken of Brecht een heimelijk dan wel een
onbewust christen is geweest.
Brecht stamt uit een confessioneel gemengd gezin. Evangelisch opgevoed, acht
hij de protestantse kerk kleurloos en kaal; de katholieke kerk vindt hij pronkerig en
kleurgretig en zijn theatertemperament stuurt zijn kritiek in die richting. Later zal
hij knipogend stellen dat de bijbel hem het meest beïnvloed heeft. Dat neemt niet
weg dat de kerk, en in haar spoor de christenen en vooral hun Gods-beelden, zijn
geliefde boeman is geworden. Brecht verfoeit een aantal kenmerken van christenen:
het streven naar deugdzaamheid en innerlijkheid, de ongeschiktheid tot solidariteit.
Hun interesse richt zich naar binnen, buiten de menselijke gemeenschap; hun
heilsbehoefte ontkent de verbetering en verandering van de maatschappij. Christenen
houden van God, niet van de mensen. Voor Brecht is bovendien alle lijden zinloos
want de uitdrukking van een geknecht schepsel.
Zo ongenuanceerd is het niet altijd. Brecht werkt als autonome structuur van zijn
drama tenslotte de parabel uit. Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Der gute Mensch
von Sezuan en Der kaukasische Kreidekreis zijn tegenontwerpen van de bijbel: een
abstracte sociologisch-economische thesis over een mogelijk andere
maatschappijsituatie. In Sezuan lijkt het bezoek van de goden wel erg sterk op het
1

[...]è Hans Pabst, Brecht und die Religion, Styria, Graz, 1977, 303 pp., öS. 280,-.
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verhaal van Sodom en Gomorra2. Zoals Lot de twee engelen van Jahwe bij zich
opneemt, zo neemt de arme prostituee Shen Te de drie reisgoden op die die ene
rechtvaardige zoeken. In de bijbel gaat de stad nog door het vuur ten onder; niet meer
bij Brecht. Want: niet God beoordeelt de wereld (toch al een hel), maar de wereld
oordeelt over God; omdat God zijn wereld zo slecht georganiseerd heeft dat zelfs de
beste er niet goed kan zijn, wordt hij veroordeeld en in het niets verbannen. Zo zijn
er meer voorbeelden. Aan het slot van de Dreigro-

2

Gerold Koller, Der mitspielende Zuschauer. Theorie und Praxis im Schaffen Brechts, Artemis,
Zürich, 1979, 343 pp., sFr. 68,-.
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schenroman wordt Christus veroordeeld omdat hij de gelijkenis van het woekeren
met de talenten onder de mensen heeft gebracht. In de Kreidekreis wordt het
Salomonsoordeel omgekeerd: niet de bijbelse moeder krijgt het kind toegesproken
maar het zich als moeder manifesterende meisje. En deze Grusche is dan ook een
ware Samaritaanse meid.
Ook het passieverhaal loopt als constant motief door het werk heen. Dat kan via
het bijbelse beeld van het verraad met een kus (Baal), met de intocht in de stad,
Mackies volgelingen (Jüngern), de executie op vrijdag en Jenny als Veronica in de
Dreigroschenoper, met de verloochening van de olifant door Galy Gay in Mann ist
Mann, de passiestructuur in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Deze
transposities, hoe blasfemisch of parodistisch ook, blijven getuigenissen van weliswaar
gewijzigde maar in se gelijkblijvende gedragswijzen. De kracht van het bijbelmodel
handhaaft zich als exemplarisch gegeven: het lijden blijft onveranderlijk heersen,
onberoerd door de ommekeer van de maatschappelijk-economische verhoudingen.
Als Azdak (in de Kreidekreis) in monsterlijke opmaak tot rechter verheven wordt,
gebeurt dat met ‘Schaut, was für ein Richter!’, een echo van het ‘ecce homo’. In zijn
rol van heilbrenger krijgt Azdak tevens de glans van een messiaanse gestalte. Het
model blijft overeind, door geen enkele Verfremdungsbehoefte te verdringen.
Brechts projectie van religieuze motieven gebeurt echter altijd negatief. God is
een perifeer probleem; hij fungeert in de wereld als stoplap. Hij is voor Brecht geen
vraag meer, enkel een steeds meer leeg lopende feitelijke functie. Deze functionele
Gods-voorstellingen zijn relicten uit een voorbije tijd. Brecht maakt geen onderscheid
tussen een versteend beeld en een ‘levende’ God. De bruikbaarheid, de
manipuleerbaarheid van de Gods-idee in deze wereld wordt vastgesteld en
bekritiseerd. God staat voor een denkschema van een gesloten wereldbeeld waarin
hij als instantie die alles causaal verklaarbaar maakt, nog amper overeind blijft. Hij
wordt als regulator ingeroepen in het intermenselijke veld, in het ethische handelen,
de moraal en het geweten. Hij garandeert zo bestaande verhoudingen, verdedigt en
verantwoordt politieke ordeningen. Deze God verhindert menselijke vrijheid. Het
christendom vangt volgens Brecht het onbehagen over de feitelijke wereld enkel
contemplatief op, gaat niet over tot de praktijk van kritiek en verandering. Als Brecht
over God praat, bedoelt hij versteende beeldsels. Als christenen er enige functie aan
toekennen, dan ontstaan daaruit verkeerde opstellingen in de werkelijkheid. Zo
verkrijgt het probleem een maatschappelijke dimensie. Nu speelt juist de kerk de rol
van constructeur van dergelijke beeldsels. Daarom veroordeelt Brecht de institutie
van de kerk; meteen moet hij ook haar beeldsels en de christenen zelf bestrijden. Je
kan wat waaghalzig stellen dat Brecht een vorm van politieke theologie bedrijft.
Maar tegen de gesloten idee van de eenheid van staat (wereld) en kerk stelt hij alleen
maar een andere gesloten idee, die van het marxisme. In het gebroken wereldbeeld
is een nieuwe opstelling van de kerk denkbaar, meteen ook nieuwe opdrachten voor
christenen vanuit dezelfde Jezus-kern. Daar houdt Brecht zich niet mee bezig. Had
hij dat wel gedaan, dan had hij ook kunnen bijdragen tot het opheffen van het
maatschappijloos gedrag in christendom en kerk. Brecht als gemist gesprekspartner?
Er valt heel wat positiefs in Brechts kritiek te bekennen. Wel gaat hij er al te
lichtgelovig vanuit dat het uitschakelen van de religie (en sociologisch wordt religie
toch identiek met kerk) noodzakelijk vooruitgang in de bevrijding van de mens
inhoudt. Hij wijst wel degelijk op het onderscheid tussen een religie die de vigerende
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stabiliteitspatronen verstevigt, en de christelijke religie. Hem interesseert echter
uitsluitend het
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functionalistische aspect van de religie en dus haar potentiële bijdrage tot verandering.
Meer ziet hij in religie niet; de vraag naar God zelf negeert hij. Mag de kerk al
leeglopen, de vraag zelf is daarmee niet de wereld uit. Brechts kritiek is als postulaat
te rechtvaardigen: de bevrijding van de maatschappij is afhankelijk van het vrijmaken
van vervreemdende Gods-beelden. Hij ziet echter alleen het politieke misbruik dat
van deze beelden wordt gemaakt. Dit functie-denken is dan weer voor christenen
niet zonder meer vanzelfsprekend. Brechts afbeelding van deze functie heeft beslist
een instrumenteel gehalte; de scherpe uittekening van oude Gods-beelden heeft tot
doel ze ongeldig te maken. Dit functiedenken gebeurt echter ten koste van een
objectief-transcendente beschouwing.
Omdat Brecht (enkel) de maatschappij en haar verandering beoogt, blijft een
integratieve beschouwing uitgesloten. Als het christelijk geloof uitsluitend functioneel
wordt benaderd, dan is dat een logische denkfout, dan mist Brechts kritiek de situatie
van de gelovige mens. Zolang Brechts kritiek op misstanden binnen het individu
mikt, kan ze best van toepassing zijn en tot het overdenken van de eigen houding
aanzetten. Daar is Brecht echter weer niet tevreden mee. Zijn ambitie bestaat erin
het bestaande te veranderen in een humane maatschappij. In dit proces treedt voor
hem religie op de achtergrond; voor praktizering van het geloof is er geen ruimte en
geen tijd. In de nieuwe maatschappij zijn de Gods-beelden (zoals Brecht ze ziet)
functieloos. Het gaat Brecht enkel om het maatschappelijke samenleven van de
mensen onder optimale voorwaarden; de vorm daarvan is voor hem het marxistisch
socialisme en het einddoel de klasseloze maatschappij, het communisme. Daarom
handelt het individu voor Brecht pas correct of vals in de mate waarin het zich voor
de zaak van het communisme inzet. Alleen zijn functie voor de verandering is
beslissend.
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Daarom wijst Brecht offer, gebed en Gods-beeld (zoals hij ze ziet) niet af omdat ze
geen functie meer vervullen, maar hij wijst ze principieel af omdat ze voor hem
verandering verhinderen en maatschappelijke relatie in de weg staan. Het zijn voor
hem ideologieën. Zijn ahistorische evaluatie van deze waarden sluit elke wijziging
van hun inhoud al vooraf uit. Christendom en Brecht hebben wellicht toch gemeen
dat ze het lot van de wereld niet in de handen en hoofden van weinige enkelingen
willen laten. Het huidige christendom heeft nood aan een anti-geschiedenis waarin
de verdrongen en bedolven sporen van het lijden te voorschijn komen. Brecht schreef
al in de ‘Sklavensprache’ om de verlangens van het proletariaat te articuleren. Zijn
kritiek op misstanden valt, bij alle weerzien tegen absolutistische slogans bij te treden.
Maar waar momenteel tenminste enkele christenen de ‘verlichting’ van de mens
serieus ter harte nemen, deprivatisering en dus ‘politisering’ van de geloofsinhoud
voorstaan, heeft Brecht zich afgewend en deze ontwikkeling niet waargenomen. De
geloofs-clichés, de christenen en (vooral) de kerk waar Brecht tegen te keer ging,
zijn logische objecten van kritiek; wat daarachter nog overeind blijft, pas levend
wordt als essentiële vraag van het verschijnsel mens, heeft Brecht gesublimeerd in
een ook bij hem vaak irrationele rationaliteit.
Overheidskerk en gelovig voetvolk ergerden Brecht beide. Hier duikt de
tegenstelling tussen christenen en Brecht levensgroot op. Ook de christen dient de
door Brecht schadelijk geachte Gods-beelden te verwerpen; hij verwerpt ze echter
niet op maatschappijpolitieke gronden maar omdat de christelijke God anders is en
omdat zijn wezen niet uitsluitend functioneel kan worden beschreven. Het gaat niet
om de (abstracte) maatschappij; het gaat om de wijze waarop de Godsvraag voor de
mens van vandaag en zijn maatschappij relevant kan worden. Een gemeenschap van
gelovigen versus een
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autoriteitskerk, waarin Jezus wel niet als strategische verkoopsschlager fungeren
blijft. God kan aan de mensen gebeuren. Het heeft te maken met het eeuwige zoeken
naar wat de mensen beter doet leven, met het opsporen van wat ons met andere
mensen verbindt, met de fundering van de hoop-op-het-komende. God heeft met
onze ervaring te maken. En het beeld-van-God kunnen we slechts in de werkelijkheid
plaatsen waarin we met zijn allen samen-leven.
C. Tindemans
Een vernieuwing in de Brecht-studie blijkt de groeiende aandacht voor zijn proza te
zijn, terwijl de vulgarisering op-niveau gewoon door blijft gaan en (met name in de
D.D.R.) de discussie van zijn effectiviteit zowel kritisch als eulogisch toeneemt5.
Brechts proza, totnogtoe verwaarloosd, is een subjectief-belangrijke fase, vooral bij
zijn debuut. Daar tref je het sterkst de autobiografische verbeelding aan terwijl het
literariseringsproces van eigen ervaring een bewust plan is geweest waarin hij zelfs
bereid was tot een compromis met de literaire vormtraditie, de publieksverlangens
en de marktwetten. Uit deze schrijfsituatie, de stofmanipulatie, de mediumbeheersing
en de lezersanticipatie is dan zijn identiteit als prozaïst gegroeid, een stijl (cfr de
Keuner-Geschichten) als middel tot dialectische (zelf)kennis, niet als esthetische
eigenwaarde. Zijn tentatieve doctrine voor de roman behoudt reliëf boven de
tijdsconjunctuur heen. Vertrekkend van het geringe maatschappelijke reliëf van
individuen in de moderne werkelijkheid, ontstaat bij hem het bewustzijn dat deze
moderne maatschappij literair niet meer onmiddellijk zichtbaar te maken is (zoals
de traditionele burgerlijke roman gelooft; Brechts boeman wordt Thomas Mann),
enkel nog via de analyse wat dus een bijzondere techniek vereist.
Door de syllogistische opbouw (‘aristotelisch’) van de roman af te wijzen, kiest
hij voor de demonstratie als structuur, voor het axiomatische bewijs. De afbeelding
geeft elke principiële psychologisering op; de vertellersattitude ontmaakt zich van
alle introspectie weg met de associatie!). Begrippen uit de filmoptiek (reeds vóór de
filmtechniek in het vertelproces aanwezig) duiken op; het afstandelijke
waarnemersstandpunt zet zich door: de samenhang moet gereconstrueerd worden uit
het gedrag van de personen, wordt niet verantwoord uit hun subjectieve motivatie,
wat me een eminent theatercommunicatief principe lijkt. Brecht leunt ook graag bij
de thriller aan waarvan hij het ‘schema’ ophemelt dwz het doorzichtige, voor de lezer
inzichtelijke, aanvaarde en zelfs verwachte procédé dat zijn logisch denken activeert.
Het proza-oeuvre van Brecht is nooit erg uitgebreid geraakt maar minstens even
fundamenteel te achten als het overige werk. De theoretische stellingen en houdingen
die hij voor het theater ontwikkelde, gelden integraal ook voor zijn proza.
C. Tindemans
Kirsten Boie-Grotz, Brecht - der unbekannte Erzähler. Die Prosa 1913-1934,
Klett-Cotta, Stuttgart, 1978, 343 pp., sFr. 68.
Klaus-Detlef Müller, Brecht-Kommentar zur erzählenden Prosa, Winkler,
München, 1980, 412 pp., DM 32,80.
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Alfred D. White, Bertolt Brecht's Great Plays, Macmillan, London, 1978, 195
pp., 8,95.
Theo Buck, Hrsg., Zu Bertolt Brecht. Parabel und episches Theater, Klett-Cotta,
Stuttgart, 1979, 230 pp., DM. 21.
Brecht 78. Brecht-Dialog Kunst und Politik, Dokumentation, Henschelverlag,
Berlin, 1979, 342 pp., DDR M 12.
Joachim Lucchesi - Ursula Schneider, Hrsg., Lehrstücke in der Praxis. Zwei
Versuche mit Bertolt Brechts Die Ausnahme und die Regel, Die Horatier und
die Kuriatier, Akademie der Künste der DDR, Berlin, 1979, 168 pp., DDR M.
10
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Boekbespreking
Politiek
E.C.M. de Moor en W.M. Floor (red.), De Iraanse revolutie. Achtergronden,
Vereniging voor de studie van het Midden-Oosten en het Islamitisch
cultuurgebied, Nijmegen, 1980, 176 pp., fl. 15,-.
Dit werkje is het vijfde in de reeks publikaties van de Nederlandse Vereniging
‘Midden-Oosten en Islam’. De bijdragen waarvoor deskundigen als G. de Vries, J.
Waardenburg, C. de Moor e.a. verantwoordelijk tekenden kunnen grosso modo rond
twee themata worden geconcentreerd: de theologische dimensie van de
religieus-politieke islamherleving in Iran enerzijds, een contributie tot de Iraanse
literatuur anderzijds. Het nadeel van een uit losse artikelen bestaande bundel is dat
niet voldoende continuïteit en eenvormigheid tussen de diverse stukken kan worden
nagestreefd; bijaldien kan het gebeuren dat verschillende auteurs elkaars argumenten
weerleggen, historische gebeurtenissen op een verschillende wijze belichten, enz.
Dat is met name in deze bundel het geval voor wat betreft de artikelen van W.M.
Floor en J. ter Haar. De gekozen benadering heeft echter ook haar voordelen: ze stelt
de lezer in staat zelf een persoonlijke visie te distilleren uit de door de diverse auteurs
gekozen stellingen, zodat eenzijdige manipulatie minder tot de reële mogelijkheden
behoort. Als voornaamste kentrekken van de islamitische revolutie, zoals die in dit
werkje duidelijk naar voren treden, blijven ons vooral bij: het eigen
politiek-religieus-ethisch reveil, de houding van de republiek t.o.v. religieuze
minderheden, de geloofsdogma's zoals die niet in de sunnietische geloofsleer
voorkomen. Enkele artikelen (met name die over ‘de Iraanse revolutie in beeld’ en
m.b.t. de bespreking van een Iraanse roman) lijken ons minder geslaagd.
E. Faucompret

Economie
Liber memorialis - Tien jaar Economische Hogeschool Limburg Economische en socio-politieke wetenschappelijke bijdragen, VWOL,
Diepenbeek, 1979, 246 pp.
Op 18 mei 1978 vierde de Economische Hogeschool Limburg haar tiende verjaardag.
De professorenvereniging stelde voor, dit gebeuren te gedenken met een feestbundel
van wetenschappelijke opstellen; dit boek werd opgedragen aan de heren Roppe en
Vandermeulen, respectievelijk ere-gouverneur en gouverneur van de provincie
Limburg. Al is het werk een amalgaam van teksten, die elk voor zich de brede
specialisatiewaaier van het wetenschappelijk personeel van de EHL
vertegenwoordigen, toch is er in zekere mate een centraal thema terug te vinden, nl.
werkgelegenheid en democratisering.
Twee interessante bijdragen zijn gewijd aan Limburgse economische aspecten:
de ‘geografische polarisatie en de industrialisatie in Limburg’ (H. Keeris) en
‘Werkloosheid en vacante betrekkingen in de Limburgse bouwsector’ (W. Vanthielen);
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zij zijn documentair gericht, vooral de tweede. In een tweede reeks komen meer
algemeen economische aspecten aan bod: ‘Evolutie van de Belgische openbare
Financiën gedurende 1960-1978’ (R. Boelaart) (eveneens
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documentair) en de interessante ‘België en de buitenlandse directe investeringen,
gevolgen van een intense verslechting’ (D. VandenBulcke) en ‘Hoe
werkelijkheidsgetrouw is een jaarrekening?’ (R. Pameleire).
Citeren wij nog de ‘socio-politieke’ bijdragen. Met veel belangstelling las ik ‘Het
communaal bedrijf, alternatief voor het kapitalistisch en collectivistisch bedrijf’ (R.
Claes) en ‘Problemen rond de houding van Carl Schmitt in en na 1933’ van de
internationaal vermaarde Carl Schmitt-kenner P. Tommissen. Daarbij komen nog
‘De verlenging van de leerplicht in België, (X. Christiaens) en ‘Leopold Senghor
und Deutschland’ (M. Steins). Het boek wordt afgerond met een overtuigend en
sympathiek ‘Pleidooi voor een goed taalgebruik’ (J. Wilmots).
R. Pourvoyeur

Gedragswetenschappen
Virginia Binder e.a., Eigentijdse psychotherapie. Twaalf moderne methoden,
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1979, 249 pp., BF 495.
Twaalf prominente kenners (vaak ontwerpers) van evenzoveel therapie-methodes
stellen aan een studentenpubliek de opzet en de praktijk van hun methode voor. Zij
doen het (té) bondig, de ene op een briljante, de andere op een saaie manier. De keuze
voor bepaald deze methodes kwam van de studenten en hun professoren. Voor zover
de sprekers de kunst verstonden duidelijk en overzichtelijk te zijn binnen een zeer
beperkte spreektijd, kan de lezer kennis nemen van enkele klassieke tot en met zeer
‘lichtvoetige’ psycho-therapieën.
Bij vergelijking van enkele methodes - waartoe dit boek uiteraard aanleiding geeft
- krijgt men de indruk dat zowel de praktijk als de inzichtelijke onderbouw van bijna
iedere therapie erg schematisch en zelfs simplistisch is. Dan komt weer onvermijdelijk
de vraag op of het succes van een methode wel aan haar eigen specifieke benadering
of aanpak te danken is, dan wel aan elementen die precies buiten haar gezichtsveld
liggen. Het nut van het boek blijft dan ook beperkt tot de kennismaking met een reeks
technieken.
G. Boeve

Literatuurwetenschap
Edmond Ottevaere, Tekens van taal en tijd. Verkenningen in de Duitse
letterkunde van nu, Heideland-Orbis, Hasselt, 1979, 360 pp., BF 450.
Een bundel recensies die tussen 1960 en 1978 in de ‘Standaard der letteren’ zijn
verschenen, voorafgegaan door een overzicht van de naoorlogse Duitse letterkunde,
aangevuld met een omvangrijke lijst secundaire literatuur en met bibliografische
notities (incl. Nederlandse vertalingen) over de besproken auteurs. Het geheel wil
‘enkel signaleren, informeren en oriënteren’. S. doet dat doorgaans voortreffelijk,
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met kennis van zaken, een evenwichtig oordeel en bijzondere aandacht voor wat
boeken getuigen over mens en tijd. Dit laatste bepaalt vermoedelijk zijn selectie, die
open maar behoedzaam is en extremen lijkt te schuwen. S. zelf noemt zijn keuze
‘beperkt en subjectief’, en dat is ieders goed recht. Maar in boekvorm verliest zo'n
keuze haar toevallig karakter en begint het geheel ongewild aanspraak te maken op
representativiteit. Er staan in dit boek recensies over een 60-tal schrijvers, dei minores
inbegrepen: van sommigen wordt zelfs meer dan één werk besproken, wat er het
beeld alleen interessanter op maakt (o.a. Böll, Handke, Kempowski). Bij zo'n
bewonderenswaardig aantal springen de leemten echter in het oog. Er is bijvoorbeeld
geen enkele recensie over Jürgen Becker, I. Bachmann. P. Celan, H.M. Enzensberger,
G. Wallraff of M. Walser; van Grass en Canetti wordt slechts één, weinig
representatief, werk besproken. De overzichtsschets vangt deze lacunes enigszins
op, maar zelfs daar blij-
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ven H. Kant, A. Schmidt, P. Schneider in de kou staan.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat S. nooit wat van al die schrijvers heeft
besproken. Waarom werd er niets van opgenomen in deze bundel? Ook een aantal
slordigheden hadden kunnen worden vermeden: verkeerde jaartallen in de inleiding,
de opsomming i.v.m. de ‘Wiener Gruppe’ is in de war geraakt (p. 21), niet M.K.
Markus, maar K.M. Michel schreef een krans voor de litetratuur (p. 29) en het Duitse
‘sz’-teken wordt bij ons ‘ss’ geschreven.
Erik De Smedt

Literatuur
Willy Spillebeen, Het goede doel van het geweld, Davidsfonds, Leuven,
1980, 192 pp., BF. 285.
De relaties tussen de mensen in onze maatschappij zijn verziekt. Zeer velen lijden
daaronder, welke ook hun leeftijd, beroep of sociale stand is. In deze roman laat S.
drie mensen een etmaal ‘leven’: een leraar, die door de dood van zijn moeder
psychisch ineenstort; een jongen van zeventien, die van school wegloopt, een baan
vindt en door de politie in een alternatieve kroeg in elkaar geslagen wordt; een
vrachtwagenchauffeur die in zijn bed zijn vrouw met haar vriend aantreft en zich op
een vreemde wijze wreekt. De auteur zorgt ervoor dat deze drie protagonisten elkaars
leven kruisen. Door de achtergronden toe te lichten maakt hij ook het op zich
irrationele handelen van de hoofdpersonages begrijpelijk en wordt het gebruik van
geweld als niet begrepen ultiem noodsignaal verduidelijkt. In zijn roman legt
Spillebeen de maatschappelijke wortels bloot van fatale kortsluitingen in de menselijke
relaties. De auteur toont aan, maar moraliseert niet: conclusies laat hij aan de lezer
zelf over.
J. Gerits

Botho Strauss, Die Widmung, München, Hanser, 1977, 144 pp. DM 19,80.
Een jonge man, door zijn vriendin verlaten, trekt zich terug op zijn kamer en schrijft
notities, die de tijd tussen het weggaan en de verhoopte terugkeer van de geliefde
moeten overbruggen. Dit verhaal van B. Strauss (o1944), die ook als toneelauteur en
dramaturg bij de Berlijnse Schaubühne bekendheid verwierf, heeft in de
Bondsrepubliek veel weerklank gevonden. De aantekeningen vertonen volop de
kenmerken van de postrevolutionaire ‘nieuwe subjectiviteit’. Een ik neemt zijn
gevoelens au sérieux en doet aan zelfanalyse. Het resultaat daarvan zijn meestal vrij
povere tweedehandsgedachten, nog pijnlijker wanneer ze gewild literair en pedant
worden geformuleerd. Lezenswaard wordt de tekst slechts in de delen die hij het
minst bevat: handeling en dialoog. Daar verleent de verteller via burleske scènes zijn
figuur een tragikomische authenticiteit. M.i. had het hele verhaal die afstandelijkheid
nodig. Maar om een of andere (autobiografische?) reden identificeert S. zich in de
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ik-notities al te sterk met zijn personage. Die dubbelzinnigheid, versterkt door het
kwantitatief overwicht en de kwalitatieve ontoereikendheid van de notities, doet het
boek literair mislukken. Te redden is het alleen nog als document van een generatie
en een tijd.
Erik De Smedt

Kunst
Luc Devliegher, De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge. Inventaris,
Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 8, Lannoo, Tielt/Amsterdam,
1979, 320 pp., meer dan 500 ill., BF 1.600,-.
Een wetenschappelijke beschrijving van de inventaris van de kerkmeubelen, beelden,
grafmonumenten, schilderijen, glasramen, edelsmeedwerk, ivoor enz., kortom van
alle kunstwerken (vanaf het romaans tot de neogotiek) uit de Sint-Salvatorskerk te
Brugge. Niet zo maar een opsomming maar een gedetailleerde, uiterst boeiende
beschrijving die zowel de geschiedenis als de

Streven. Vlaamse editie. Jaargang 47

1063
biografie en de culturele evenementen omsluit. Geboeid werd ik vooral door de
hoofdstukken over schilderwerken (Dirk Bouts, van der Goes), de grafplaten en de
graffresco's die in vrij groten getale werden blootgelegd en hier uitvoerig in kleur
werden gereproduceerd.
Met deze publikatie is een grondige studie te maken van de kunstschatten uit deze
kerk. Een kluif, niet alleen voor specialisten maar evenzeer voor liefhebbers van ons
cultureel verleden.
J.F. Du Bois

Theater
Christopher Innes, Modern German Drama. A Study in Form, Cambridge
UP, Cambridge, 1979, 297 pp., pb., £5,50, h.c., £19,50.
De enigszins misleidende subtitel laat zich tenslotte helemaal rechtvaardigen als je
voor ogen houdt dat de oppervlaktestructuur van het drama in causale relatie staat
tot de dieptestructuur. S. kwijt zich voortreffelijk van de analytische opdracht in elk
van de naoorlogse Duitstalige dramatische auteurs de particuliere en de constante
impulsen op te diepen om, volstrekt athematologisch, na te gaan of er wat meer
collectieve bindingen te signaleren vallen. Tegelijk ook staat dit drama principieel
binnen de tijdsconjunctuur; niet oude conventies worden getoetst maar de
waaromvraag heeft voortdurend betrekking op de tijdscontext. Elke vormbeslissing
is dan ook onarbitrair maar tijdsgebonden. Vandaar tevens de spanningsrelatie tussen
toeschouwers en auteurs omdat beider bewustzijn niet perse synchroon verloopt. Zo
ook vallen begrippen als ‘modern’, ‘illusie’, ‘functie’ buiten de gebruikelijke
etikettering en wordt het genre geconstitueerd in het samenspel tussen bewustzijn
en intentie. De diverse bekende auteurs komen terecht in ongebruikelijke maar
logische classificaties: beelden, modellen, dialectiek, documenten, tradities, dialogen.
Omdat deze aanpak in hoge mate vernieuwend is (al worden de methodologische
problemen van de drama-historiografie toch niet uitgediept), is ook het resultaat sterk
afwijkend, waarbij de leesbaarheid in evenredige orde toeneemt.
C. Tindemans

Leopold Jessner, Schriften. Theater der zwanziger Jahre, Henschelverlag,
Berlin, 1979, 364 pp., DDR M. 25,-.
L. Jessner (1878-1945), in het spoor van M. Reinhardt de eerste exponent van het
Duitse regietheater, vindt hier zijn publicistisch oeuvre gebundeld; deze doorgaans
ongepubliceerde bijdragen (of in dagdocumentatie thans onbereikbaar gebleven)
blijven weinig gericht, zijn meestal occasioneel, wel altijd direct betrokken op de
lopende discussies van een vak en een kunst, tot 1933 waarna ook hij monddood
werd gemaakt. Het belang van deze verzameling zit niet in de boventijdse betekenis
maar in het feit dat ze thans wetenschappelijk open gesteld wordt voor analyse en
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interpretatie, organisch opgenomen wordt in de discussie over zijn theaterbetekenis.
De uitgave deelt deze tekstjes in al te dogmatische klassen op: de theaterleider,
tijdstheater en theaterpolitiek, regie en acteerkunst, begeleider en tijdgenoten, drama's
en dramatische auteurs, film en radio, beschouwingen en bekentenissen. In de
aanmerkingen (waarin ook een volledige lijst van zijn regies) zit een imponerende
rijkdom aan theaterhistorische gegevens uit deze tijd opgeslagen; dat geldt ook voor
enkele foto-documenten die (althans mij) onbekend waren.
C. Tindemans

Miscellanea
Christian Beutler, Reclams Kunstführer Frankreich I: Paris und Versailles,
Reclam Verlag, Stuttgart, 1979, 817 pp., 74 afbeeldingen en 48 ill., DM
44,80.
Een prettige gids, handig en hanteerbaar. Naast de rijk gestoffeerde documentatie en
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historische overzichten vind je hier ook goed opgestelde rondleidingen voor musea
en gebouwen. De vele afbeeldingen leren heel wat over architectuur en bouwkunde.
J.F. Du Bois

Horst Seeger, Opernlexikon, Henschelverlag, Berlin, 1978, 598, DDR.
32,-M.
De jongste jaren zijn er heel wat naslagwerken verschenen op het gebied van de
opera: het tastbaar bewijs dat deze kunstvorm een populaire heropleving kent. Dat
van Seeger is opvallend door een paar aspecten die andere gelijkaardige werken
ontberen. De eerste woorden uit een aria of scene worden alfabetisch gerangschikt;
een noten-fragment, en een korte situering in het libretto maken het de lezer makkelijk
zo'n opera-fragment te plaatsen. Verder heeft men vooral de aandacht gevestigd op
feiten en data: componisten, werken (met hun Duitse en oorspronkelijke titel), maar
ook zangers, dirigenten, opera-hoofdsteden, festivals, edm. worden opgenomen. Een
selectiecriterium was het in Duitsland ‘bekend’ zijn. Wat uiteindelijk voor dit gebied
zeer ruim uitvalt! Opvallend is dat bij de opera-vermeldingen geen korte inhoud
gegeven wordt: wel andere gegevens zoals de data met de belangrijkste opvoeringen
en uitvoerders. Geen illustraties.
E. de Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Frans Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven.
Producer bij de BRT, derde programma.
Adres: Waterloostraat 41, B - 2600 Berchem.
Leonardo Boff (o Petrópolis, Brazilië), franciscaan en theoloog, vooral bekend om
zijn versie van de bevrijdingstheologie in Jesus Cristo libertador (1972).
Adres: redactie.
Abderrahman Cherif-Chergui (o Marokko), hoogleraar in de Arabische taal aan de
Onafhankelijke Universiteit te Madrid.
Adres: redactie.
Ger Groot, geboren 1954. Studeert theologie aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
Adres: Borneostraat 11-III, NL - Amsterdam.
Dr. Paul Steels, geboren 1937. Studeerde theologie en liturgie. Was gedurende meer
dan 10 jaar werkzaam onder jonge immigranten te Brussel.
Adres: redactie.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Studeerde Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit te Gent, promoveerde in 1966. Is docent theaterwetenschap aan de
Universitaire Instelling Antwerpen.
Adres: Jan van Mirlostraat 1, B - 2520 Edegem.
Jules van Ackere, geboren 1914. Studeerde aan het Koninklijk Conservatorium en
aan de Universiteit van Gent, professor in de Italiaanse taal en literatuur aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Naast een aantal studies over
Pirandello, Dino Buzzati en de Italiaanse Renaissance publiceerde hij als musicoloog
gespecialiseerde studies over o.m. Ravel, Debussy, A. Berg en algemenere werken
over muziek.
Adres: Jean de Bolognelaan 38, B - 1020 Brussel.
Lidwien van den Hout, geboren 1952. Studeerde Spaans en literatuurwetenschap aan
de Universiteit van Amsterdam en Bochum.
Adres: Niasstraat 19, NL - 1095 TT Amsterdam.
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